
Actievoorwaarden Modefabriek actie 10 en 11 juli 2022

TEGOED
- Kortingscode is nmalig te verzilveren per merk.
- Bedrag dient in één keer te worden uitgegeven. Het eventuele overgebleven krediet

kan niet meegenomen worden naar een volgende productie.
- Bedrag is te verzilveren van 01-08-2022 tot 01-01-2023.
- Aanvraag moet minstens 2 weken van tevoren worden aangevraagd en kan alleen

op basis van de beschikbaarheid bij Exposar.
- Niet toe te passen in de maanden juni, juli, december en januari.
- Tegoed is alleen toe te passen voor de volgende diensten van Exposar;

productfotografie (mannequin, hangend, flatlay, details), modelfotografie, modelvideo
en creatieve modelfotografie.

- Exposar behoudt het recht om bedragen boven het krediet in rekening te brengen
door middel van facturatie.

- Prijzengeld kan niet worden ingeruild voor contanten en/of eerder ingeplande
diensten.

- De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

HOOFDPRIJS
- De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
- Deelname is gratis.
- Winnaar wordt persoonlijk geïnformeerd.
- Uitslag wordt gedeeld op de socials van Exposar.
- Aanvraag moet minstens 2 weken van tevoren worden aangevraagd en kan alleen

op basis van de beschikbaarheid bij Exposar.
- De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
- Prijzengeld kan niet worden ingeruild voor contanten en/of andere eerder ingeplande

diensten.

ALGEMEEN
- Exposar kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze

actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave
van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

- De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt
door Exposar voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

- Exposar handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen van 1 januari 2014.

- Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
- Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten

van deelname.
- Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Exposar +31 (0)20-767 05

84 of E-mail: contact@exposar.com.
- Op de Actie zijn, naast deze actievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden Exposar van

toepassing
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