
Actievoorwaarden isla pastilles kleurwedstrijd  

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door isla pastilles georganiseerde kleurwedstrijd. 

Deelnemers aan deze actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden. De kleurwedstrijd 

loopt tot 1 maart 2019.  

 

De isla kleurwedstrijd werkt als volgt:  

• Per persoon kan 1 keer aan de kleurwedstrijd worden deelgenomen.  

• Deelname is uitgesloten voor isla pastilles en alle partners/bedrijven die op enige wijze 
(in)direct betrokken zijn bij de organisatie van de actie.  

• Deelnemen aan de kleurwedstrijd kan door de ingekleurde kleurplaat met ingevulde 
gegevens in te leveren bij de drogist waar je de kleurplaat hebt gekregen of op te sturen naar 
isla pastilles, antwoordnummer 11186, 5600 VC Eindhoven.  

• De kleurplaat dient uiterlijk op 1 maart 2019 bij de drogist binnen te zijn.  

• Uit alle inzendingen worden door een onafhankelijke jury 5 winnaars gekozen.  
 
Prijzen  

• Er worden 5 winnaars gekozen die een Intertoys cadeaubon t.w.v. €25,- toegestuurd krijgen.  
• De winnaars krijgen een officiële bevestiging per e-mail. Daarnaast worden de winnaars 

bekend gemaakt via de website en via Facebook.  
• De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Over de 

uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het recht op de in ontvangstneming van de 
gewonnen prijzen vervalt na 1 september 2019.  

 
Aansprakelijkheid  

• isla pastilles is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken 
in de door isla te verstrekken prijs.  

• isla besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van 
haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie 
niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare 
fouten op de website van isla pastilles of andere door isla openbaar gemaakte (promotie-) 
materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan isla worden tegengeworpen noch enige 
verplichting voor isla doen ontstaan.  

• isla is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of 
samenhangt met (deelname aan) de actie. isla is verder ook niet aansprakelijk voor schade 
van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar 
websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.  

 
Privacy  

• NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die isla in verband met de deelname aan 
deze actie verkrijgt, zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
worden behandeld.  

• Door deelname aan de actie geeft de winnaar isla het recht om zijn/haar naam te gebruiken 
in promotieactiviteiten met betrekking tot deze actie.  

 
Overig  

• isla pastilles behoudt te allen tijde het recht om de kleurwedstrijd en/of actievoorwaarden, 
eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen 
indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding 



gehouden te zijn jegens de deelnemers. Voortijdige beëindiging zal via onze website bekend 
worden gemaakt. 

• isla behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers zonder opgave van redenen te 
weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden 
jegens isla.  

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
• Op de actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende 

geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de 
actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Amsterdam.  

• isla pastilles besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar website en de 
organisatie van deze kleurwedstrijd. Echter is het mogelijk dat de verstrekte en/of 
weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare 
fouten in de door isla opgezette actie, van welke aard dan ook, vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van isla pastilles.  

• Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel 
gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van isla pastilles. 

• Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kun je bellen met 040-
2315010 of een mail sturen naar info@isla.nu 


