
PRIJZENREGLEMENT 

1.500.000 KLANTEN 

Artikel 1. Algemeen 
1.1. Dit wedstrijdreglement (het “reglement”) is van toepassing op de actie “1.500.000 klanten”  

(de “actie”) van albumprinter B.V. handelend onder de naam ´albelli´, een Nederlandse vennootschap met 
statutaire zetel aan het Stationsplein 53 -57, 1021 AB in Amsterdam, Nederland (hierna: “albelli”).  

1.2. albelli behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van reden deze actie en/of de 
voorwaarden uit het reglement gedurende de looptijd van de actie stop te zetten, te verlengen of te 
wijzigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens de deelnemers. 

1.3. Deelnemen aan deze actie is volledig gratis en zonder aankoopverplichting.  
1.4. Mocht je vragen of klachten hebben over deze actie, dan kun je altijd contact opnemen met onze 

klantenservice (Voor Nederland bel: 020-7083513).  
1.5. De actie begint op 15 juni 2017 en eindigt op 10 juli 2017 om middernacht 23:59 uur. 
1.6. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het 

reglement of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, 
Nederland.  
 

Artikel 2. Voorwaarden voor deelname  
2.1. Je kunt alleen deelnemen gedurende de looptijd van de actie en als je in Nederland of België woonachtig 

bent en ten minste 18 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouder(s) of voogd.  
2.2. Deelname is uitgesloten voor werknemers van albelli (inclusief de aan haar gelieerde ondernemingen) 

waaronder mede begrepen de leden van hun gezinnen. Voor de actie zijn eveneens uitgesloten, de door 
albelli bij de organisatie van de actie ingeschakelde derden, waaronder begrepen adverteerders, sponsors 
of producenten. 

2.3. Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van dit 
reglement en gaat de deelnemer onherroepelijk akkoord met alle beslissingen die albelli met betrekking tot 
deze actie neemt. De vaststelling van de winnaars is bindend en onherroepelijk. 

2.4. albelli is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten wanneer zij van mening is dat deelnemers niet 
conform de voorwaarden van dit reglement handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op 
frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.   

 
Artikel 3. Speelwijze  
3.1. De deelnemer kan één van de 255 prijzen winnen die door albelli aan de winnaar worden aangeboden. 
3.2. Deelname aan de actie is mogelijk door naar www.albelli.nl/1-5-miljoen-klanten te gaan. Vervolgens daar 

je naam en e-mailadres in te vullen en aan te geven naar welke prijs de voorkeur uitgaat.  
3.3. Een deelnemer (natuurlijk persoon) kan slechts één keer deelnemen aan de actie. albelli behoudt zich het 

recht voor om deelnemers die misbruik maken van de actie, van deelname uit te sluiten.  
 

Artikel 4. De prijzen 
4.1. Er zijn 255 prijzen te winnen die verdeeld zijn over prijscategorieën. Iedere categorie bedraagt één of 

meerdere prijzen zoals hieronder nader omschreven:  
 

1e prijscategorie:  5x waardebon van CenterParcs t.w.v. €558,95 waarmee een weekend CenterParcs 
geboekt kan worden in Nederland, België of Duitsland. De waardebon is niet inwisselbaar voor geld en is 
niet overdraagbaar. Reis- en annuleringsverzekering, zakgeld, excursies, consumpties en andere additionele 
kosten zijn voor eigen rekening, tenzij anders vermeld.  
De winnaars ontvangen een gratis verblijf naar keuze bestaande uit cottagehuur inclusief alle verplichte 
kosten.De winnaar heeft keuze uit: 

o Verblijf in een park in Nederland, België of Duitsland 
o Weekend (vrijdag-maandag) of midweek (maandag-vrijdag) 
o 4- of 6-persoons Comfort cottage 
o Verblijf buiten de schoolvakanties/feestdagen 
o Verblijf dient binnen 1 jaar geboekt te worden – aankomst mag na het jaar plaatsvinden 

http://www.albelli.nl/1-5-miljoen-klanten
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o Verblijf is inclusief alle verplichte kosten zoals bedlinnen, reserveringskosten en 
toeristenbelasting 

CenterParcs is verantwoordelijk met betrekking tot deze vakantie en het verblijf. albelli is niet 
verantwoordelijk voor diefstal, ongevallen en/of onvoorziene omstandigheden die zich kunnen voordoen 
tijdens deze vakantie en het verblijf. Op de boeking zijn de voorwaarden van CenterParcs van toepassing.  
 

 2e prijscategorie: 5 keer één Canon fotocamera type 1300D inclusief 18-55mm lens: ter waarde van 
€384,99 aangeboden door Canon Nederland. Deze prijs wordt opgestuurd met de post. De camera is niet 
inwisselbaar voor geld, een ander type camera, een krediet of andere prijzen. 
 

 3e prijscategorie: 10 keer één waardebon ter waarde van €100 aangeboden door albelli. Deze prijs wordt 
aangeboden onder de vorm van een cadeaubon met een promotiecode die wordt opgestuurd met de post. 
Deze kan alleen op de website www.albelli.nl worden gebruikt. De promotiecode heeft een waarde van 
€100 en is geldig op alle albelli fotoproducten (exclusief cadeaubonnen), met uitzondering van 
verzendkosten. De promotiecode is niet inwisselbaar voor geld, een krediet of andere prijzen. Het bedrag 
wordt verrekend zodra je de promotiecode in het gelijknamige vakje invult tijdens het bestelproces. De 
promotiecode is eenmalig te gebruiken, een eventueel restbedrag komt te vervallen. De promotiecode is 
niet inwisselbaar tegen geld en is niet te gebruiken in combinatie met andere aanbiedingen, kortingen of 
acties. Deze promotiecode is geldig tot en met 31 december 2017 
 

 4e prijscategorie: 10 keer één jaarabonnement van ZOOM: ter waarde van €66 aangeboden door ZOOM. 
De gegevens van de winnaars worden gedeeld met ZOOM zodat zij een jaar lang het tijdschrift kunnen 
opsturen met de post. Het abonnement stopt automatisch na 12 maanden. Het abonnement is niet 
inwisselbaar voor geld, een krediet of andere prijzen. 
 

 5e prijscategorie: 225 verschillende producten met albelli logo aangeboden door albelli. Deze prijs wordt 
aangeboden door albelli en wordt opgestuurd met de post. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, een 
krediet of andere prijzen. 

 
Artikel 5. Vaststelling van de winnaar 
5.1. Na de einddatum van de actie zal een neutraal persoon de winnaars random selecteren.  
5.2. De prijswinnaars zullen per e-mail door albelli op de hoogte worden gebracht. Over de uitslag kan niet 

worden gecorrespondeerd.  
 
 

Artikel 6. Prijsuitreiking 
6.1. De winnaars?) worden in juli 2017 gecommuniceerd en worden enkel verstrekt aan de winnaars en worden 

niet aan derden overgedragen. Als je fraude pleegt, vervalt je recht op een prijs.  In dit geval wordt de prijs 
aan iemand anders overgedragen. Dit geldt ook bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de 
prijs verbonden voorwaarden. In dat geval zal de prijs niet worden toegekend.  

6.2. Je kunt de prijs die je hebt gewonnen niet inwisselen voor geld of omruilen voor een andere prijs.  
6.3. albelli zal met betrekking tot de prijzen waarover kansspelbelasting dient te worden afgedragen, de tijdige 

aangifte en afdracht hiervan voor haar rekening nemen.  
6.4. albelli wil mogelijk graag de namen van de prijswinnaars op haar website of sociale media plaatsen en zal 

hierover contact met je opnemen om daartoe je toestemming te verkrijgen.  
6.5. albelli zal de persoonsgegevens van de deelnemers uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze actie. 

Om de hierboven genoemde derde partijen uitvoering te kunnen geven aan de uitreiking van een aantal 
prijzen, is albelli gerechtigd om de persoonsgegevens van enkel de prijswinnaars te verstrekken aan de 
betreffende aanbieder van de prijs zodat direct met de winnaar contact kan worden opgenomen.  
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Artikel 7. Aansprakelijkheid 
7.1. albelli is niet aansprakelijk jegens de prijswinnaar(s) voor eventuele schade, ongevallen, kosten of lasten 

ten gevolge van of die samenhangt met het winnen van één van de prijzen of gebruikmaking daarvan, in 
welke vorm dan ook. 

*** 


