Actievoorwaarden “Voor papa”
1. De Smallsteps vaderdagactie is van Smallsteps kinderopvang (Smallsteps bv,
Buñuellaan 3, 1325 PP Almere).
2. Iedereen die de Smallsteps Facebook liked, kan meedoen.
3. De actie loopt van 16 t/m 18 juni 2017.
4. Je kunt Pathé vouchers, een mini voetbaltafel of een cadeaubon voor Safaripark
Beekse Bergen ter waarde van 100 euro winnen.
5. Om kans te maken op twee Pathé vouchers, moet je de Facebook-pagina liken en
het bericht delen.
6. Om kans te maken op de mini voetbaltafel, moet je de Facebook-pagina liken en
iemand taggen onder het betreffende bericht.
7. Om kans te maken op de cadeaubon voor Safaripark Beekse Bergen, moet je de
Facebook-pagina liken, klant zijn en een foto plaatsen van het vaderdagcadeau, dat
jouw kind heeft gemaakt bij Smallsteps.
8. Je kunt maximaal één cadeau winnen. Bij aantoonbaar misbruik van de actie,
kunnen we je uitsluiten van deelname.
9. Een jury – bestaande uit werknemers van Smallsteps die niets te maken hebben met
deze actie - kiezen de winnaar op basis van originaliteit, populariteit en kwaliteit.
10. Op 19 juni maakt Smallsteps de winnaars bekend.
11. De cadeaus verzenden we tussen 26 en 30 juni. Voor de levering van de cadeaus zijn
we afhankelijk van derden. Daarom zou het kunnen dat je cadeau wat later
aankomt. Smallsteps is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en het tijdstip van levering
van het cadeau.
12. Je kunt de cadeaus niet inwisselen voor geld.
13. Smallsteps heeft het recht om de voorwaarden en/of actie te wijzigen of stop te
zetten. Een vermelding zal worden gemaakt op www.smallsteps.nl/actievoorwaarden
14. Smallsteps neemt je persoonsgegevens op in haar gegevensbestand conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld je
cadeau naar je woonadres toe te sturen. Dat betekent dat we je gegevens soms
doorgeven aan derden, zoals PostNL of sponsors. Ook sturen we je mogelijk een
bericht wanneer je pakket vertraging heeft of wanneer er een verandering optreedt
in je bestelling.
15. Smallsteps kan de foto die je hebt gepost, gebruiken voor promotie-doeleinden.
Bijvoorbeeld in een ‘dit-zijn-de-winnaars-‘bericht op Facebook.
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