
 

Tilburg, 1 juni 2018 

Aabe Fabriek – Eet lekker mee met AaBe! 

Op zaterdag 30 juni 2018 worden er bij de AaBe Fabriek weer veel leuke prijzen uitgedeeld! Spaar 

van 11 juni t/m 30 juni 2018 je aankoopbonnen van deelnemende winkels uit de AaBe Fabriek op tot 

minimaal een bedrag van € 75,-. Stop deze aankoopbon(nen) in een actie envelop die in de winkels 

wordt uitgedeeld. Vul daarnaast jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres (we hebben je gegevens 
nodig om prijswinnaars te kunnen bereiken) in en deponeer deze envelop in de inleverpan in de 

passage. Op deze manier maak je kans op de hoofdprijs; een buitenkeuken t.w.v. € 349,-! Lees snel 

verder om te lezen welke prijzen er nog meer te winnen zijn! 

 

Andere prijzen die je o.a. kunt winnen zijn: 

• 10 x Jumbo boodschappenbon t.w.v. € 25,-  

• 7 x Meesterbakker Van Iersel Smulbon t.w.v. € 10,- 

• 1 x Fruitpakket  

• 1 x Groentepakket (of mix) 

• 1x BBQ 

• 1x Speelkeuken 

 

Op 30 juni 2018 wordt de winnaar van de hoofdprijs (buitenkeuken) bekendgemaakt. De winnaars van 

de overige prijzen worden op maandag 2 juli bekendgemaakt via de website www.aabefabriek.nl en 
de Facebookpagina www.facebook.com/aabefabriek.  

 

Deze actie wordt je aangeboden door de winkeliers van de AaBe Fabriek en is geldig van maandag 

11 juni t/m zaterdag 30 juni 2018. 

 

Actievoorwaarden 
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de genoemde prijzen.  

 
Deelnemers maken kans op één buitenkeuken t.w.v. € 349,- of één van de andere bovengenoemde 

prijzen. 

 

De prijzen en cheques zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar aan derden.  

 

De prijzen en cheques kunnen in zijn geheel besteed worden bij één van de deelnemende winkels op 

de AaBe Fabriek van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018.  
 

De AaBe Fabriek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of ongemak dan ook, 

voortvloeiend uit deze actie.  

 



 

Ingeleverde aankoopbonnen worden niet terug gegeven. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk  

een kopie van hun aankoopbon te maken en in te leveren, zodat recht op eventuele garantie van 

aankopen behouden blijft.  

 

De AaBe Fabriek behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze actie op welk moment  

dan ook te wijzigen. Wijzigingen, prijzen en drukfouten voorbehouden.  
 

De deelnemers gaan door deelname aan de actie akkoord met het zich tot 31 december 2018 ten 

dienste te stellen voor publicitaire doelen.  

 

De winnaar van de hoofdprijs (hier: buitenkeuken) ontvangt op 30 juni 2018 per e-mail bericht van de 

uitslag. De winnaars van de overige prijzen ontvangen op 2 juli per e-mail bericht van de uitslag. 

Indien de AaBe Fabriek binnen vijf werkdagen geen contact per e-mail heeft kunnen leggen met de 

beoogde winnaars met gebruikmaking van het door de deelnemers opgegeven e-mailadres, heeft de 
AaBe Fabriek het recht de prijs voor diegene te laten vervallen en een nieuwe winnaar aan te wijzen 

conform deze voorwaarden.  

 

De uitslag zal tevens op www.aabefabriek.nl en www.facebook.com/aabefabriek bekend worden 

gemaakt.  

 

De ingezonden gegevens worden geacht te zijn ingediend door de gemachtigde houder van het 
opgegeven e-mailadres.  

 

Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn bij aanvang van de actie (start actie: 11 juni 2018).  

 

De AaBe Fabriek behoudt zich het recht voor om in geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding 

van de uitslag deelnemers uit te sluiten.  

 

De AaBe Fabriek handelt naar de gedragscode promotionele kansspelen en zorgt voor de afdracht 
van kansspelbelasting.  

 

Medewerkers van (winkels op) de AaBe Fabriek en personen die betrokken zijn bij de actie zijn 

uitgesloten van deelname.  

 

Deelnemers aan de actie gaan automatisch akkoord met de hierboven gestelde voorwaarden.  

 
 

 


