
Actievoorwaarden winactie PANNEN KOECCI, maak kans op een Dolly Bakfiets t.w.v. €4.999,- 

Artikel 1. Deelname actie 

1. Deelname aan de actie is kosteloos. 
2. Deelname vindt plaats wanneer je een foto met de exclusieve PANNEN KOECCI shopper hebt 

geplaatst via jouw Facebook- en/of Instagrampagina, gebruik hebt gemaakt van de 
bijbehorende hashtag (#pannenkoecci), je de Facebookpagina 
(@erkendepannenkoekenrestaurants) en Instagrampagina (@pannenkoekenrestaurants) van 
de Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants volgt en de Facebookpagina (@dolly-
bakfiets) en Instagrampagina (@dollybakfiets) van Dolly Bakfiets hebt gevolgd. 

3. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. Dit kan 
middels identificatie worden geverifieerd.   

4. De looptijd van actie is van 12 december 2022 tot en met 31 januari 2023. 
5. Op 2 februari 2023 wordt de winnaar bekendgemaakt, deze winnaar krijgt persoonlijk bericht 

en wordt vermeld op de website (www.pannenkoecci.nl) en de Facebookpagina, 
Instagrampagina en website (www.pannenkoekenrestaurants.nl) van de Vereniging van 
Erkende Pannenkoekenrestaurants.  

6. De PANNEN KOECCI shopper kan exclusief verkregen worden bij een aangesloten Erkend 
Pannenkoekenrestaurant. Je ontvangt de tas bijvoorbeeld bij een speciale PANNEN KOECCI 
pannenkoek of bij besteding van minimaal €50,- én bestelling van een pannenkoek. Het staat 
de ondernemer van het aangesloten Erkende Pannenkoekenrestaurant vrij om in te vullen 
hoe de PANNEN KOECCI verkregen kan worden en welke verkoopprijs hier tegenover staat. 
Vraag bij het deelnemende restaurant naar de daar geldende voorwaarden.  

7. De Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants is te allen tijde bevoegd 
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten. 

 
Artikel 2. Persoonsgegevens 

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan 
externen.  

2. De naam van deelnemers en gedeelde ‘content’, waaronder te verstaan afbeeldingen/video’s 
die verspreid zijn via Instagram en/of Facebook met de hashtag #pannenkoecci (na 
deelnemen aan actie), kunnen intern door de Vereniging van Erkende Pannenkoeken 
restaurants en Dolly Bakfiets worden gebruikt voor vermelding in de Vereniging van Erkende 
Pannenkoekenrestaurants/Dolly Bakfiets nieuwsbrief, social media pagina’s 
(Instagram/Facebook), websites (www.pannenkoekenrestaurants.nl, www.veponline.nl en 
www.dolly-bakfiets.nl) en speciale daartoe ingerichte actiepagina (www.pannenkoecci.nl). 
Door mee te doen aan de actie, geeft de deelnemer hier toestemming voor. 

3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 3. Winnaar 

1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze. 
2. De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht via Instagram en/of Facebook. 
3. De winnaar dient zijn of haar persoonsgegevens te voorzien via een reactie op het 

persoonlijke bericht via Instagram/Facebook. Deze gegevens zijn: zijn of haar volledige naam, 
e-mailadres en woonadres. 

4. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een 
nieuwe winnaar aangewezen. 

http://www.pannenkoecci.nl/
http://www.pannenkoekenrestaurants.nl/
http://www.pannenkoekenrestaurants.nl/
http://www.dolly-bakfiets.nl/
http://www.pannenkoecci.nl/


5. De Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants is bevoegd personen uit te sluiten van 
deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname/fraude of wanneer personen bij 
eerdere acties onrechtmatig hebben deelgenomen/fraude hebben gepleegd.  

6. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. 
7. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of 

geldbedrag. 

 

Artikel 4. Prijs 

1. De te winnen prijs is een gepimpte PANNEN KOECCI elektrische Dolly Bakfiets t.w.v. €4.999,-. 

De bakfiets wordt door Dolly Bakfiets gepimpt door middel van PANNEN KOECCI 

bestickering. De winnaar heeft over de uitvoering hiervan en de lay-out van de bedrukking 

geen inspraak.  De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten 

of diensten. 

2. De kansspelbelasting voor de te winnen prijs, een gepimpte PANNEN KOECCI elektrische 

Dolly Bakfiets t.w.v. €4.999,-, [NADER IN TE VULLEN MET DOLLY BAKFIETS].  

3. Ontvangst prijs: de levering van de prijs wordt door Dolly Bakfiets verzorgd.  

4. Garantie van de prijs: op de prijs rust een garantie waar de winnaar gebruik van kan maken. 

Deze garantie wordt aangeboden door Dolly Bakfiets en komt overeen met de algemene 

garantievoorwaarden die gelden voor het model van de bakfiets.  

 

Artikel 5. Correspondentie 

1. Bij vragen, opmerkingen of klachten over deze promotionele actie kunnen worden ingediend 

bij de Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants via 

info@pannenkoekenrestaurants.nl 

2. De deelnemer ontvangt daarna binnen redelijke termijn een inhoudelijke reactie.   

 

Artikel 6. Algemene voorwaarden 

1. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk kennis genomen te 

hebben van deze Actievoorwaarden en daarmee in te stemmen. Deelname aan de Actie en 

daardoor de acceptatie van deze Actievoorwaarden is verplicht om kans te maken op een van 

de prijzen. Betwisting van de actievoorwaarden zal niet in overweging worden genomen.   

2. Op de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden 

beslecht door de Nederlandse rechtbank. 

3. Organisator heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het 

recht de Actie te (laten) beëindigen en prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij 

aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de 

Actiewebsite worden geplaatst. Voor zover in deze Actievoorwaarden bepaalde zaken niet 

zijn voorzien, zal Organisator in samenspraak met Dolly Bakfiets over deze gevallen beslissen.   

4. Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die gedurende de 

Actieperiode (zoals hieronder gedefinieerd) woonachtig zijn in Nederland en derhalve een 

vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.  

 



Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via de Actiewebsite gelden de Actievoorwaarden. 

Dit beleid wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing 

naar de tekst ervan.   

Indien een deelnemer wenst te reageren op de Actievoorwaarden of indien een deelnemer van 

mening is dat de Actiewebsite of het handelen door Organisator hiermee niet in overeenstemming is, 

verzoekt Organisator de deelnemer contact op te nemen via info@pannenkoekenrestaurants.nl.  

Voor het laatst herzien op 13-12-2022 te Mijdrecht.  

 

 

 

 


