
Actievoorwaarden Muntactie 
            
De actie 

⦁ De actie loopt van 18 februari tot en met 31 maart
⦁ Deelname aan de actie is kost in directe zin niets, maar vraagt wel om een aankoop of wederdienst.
⦁ Medewerkers van Reijneveld Rijwielen zijn uitgesloten van deelname                               

De waarde 

⦁ Eén munt geeft recht op € 1,- korting op een transactie bij Reijneveld Rijwielen 
⦁ Er mogen meerdere munten per transactie worden ingeleverd. Voor elke € 10,- mag er één munt worden ingeleverd 
⦁ U mag zo vaak meedoen als u wilt. Maar tussen twee transacties waarbij u munten inlevert moet een dag zitten 
⦁ Met de munten maakt u kans op de hoofdprijs. Deze prijs is persoonlijk. Degene die de munt inlevert maakt kans 
⦁ Heeft u meer munten dan u in kunt leveren bij de transactie dan kunt u deze in de winkel achterlaten maar doen ze niet 
mee voor de hoofdprijs 

Meedoen zonder aankoop 

⦁ U kunt meedoen voor de hoofdprijs zonder transactie wanneer u 5 munten heeft. Eén munt van deze vijf levert u/jij in 
de voor de hoofdprijs. De andere 4 moet u/jij met een kaart bezorgen op door ons aangegeven adressen in de buurt 

Winnaar 

⦁ De winnaar wordt na afloop van de actie bekend gemaakt 
⦁ De trekking van de winnaar gebeurd willekeurig en op onpartijdige wijze 
⦁ Wanneer u mee doet met de actie geeft u toestemming om- wanneer u wint- uw naam te noemen op de sociale   
mediakanalen van Reijneveld Rijwielen - Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte 
gesteld. 
⦁ Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag 

FAQ

Wat moet ik doen om te winnen?
munt(en) inleveren

Kan ik zomaar munten inleveren?
ja, maar om mee te doen voor de hoofdprijs vragen wij je om wat te kopen (met korting) of om wat voor ons te doen.  

Kan ik bijvoorbeeld 5 munten inleveren, zonder dat ik munten moet gaan bezorgen? 
Dat kan zeker! Je kan ze bijvoorbeeld inleveren als je de reparatie aan je fiets betaald van 50,- . Je krijgt dan 5,- korting en 
je mag alle 5 munten inleveren voor de actie.

Ik wil geen 50,- besteden, maar wel 5 munten ìnleveren. Hoe kan ik dit doen?
Verspreid je aankopen over meerdere dagen. Een aankoop heeft geen minimun bedrag.

Wat kost de hoofdprijs?
Het electrische ombouwset die je kan winnen heeft een waarde van 699,- inclusief opbouwen op je fiets.

Mag ik een zwaardere accu kiezen als ik het set win?
dat mag, je bepaalt uiteindelijk wat er precies op je fiets komt.

Ik heb munten gevonden, maar heb niets nodig van fietsspullen, kan ik toch wat inleveren?
Tuurlijk, onze actie is voor iedereen. Kom naar onze winkel en lever 5 munten in. Een munt doet mee voor de actie voor de 
hoofdprijs t.w.v. 699,- .Om het eerlijk te houden naar anderen vragen wij natuurlijk wel een tegenprestatie. De overige 4 
munten die je gevonden hebt plakken wij op een speciale kaart. Wij vragen je deze 4 munten te bezorgen in een door ons 
opgegeven straat.

En als ik 6 munten heb gevonden?
dan geldt hetzelfde als hierboven. De 6e munt kan je bewaren om er weer 5 te krijgen in totaal en zo weer een in te leveren 
door te bezorgen. Ook kan je bijvoorbeeld een fietsbel kopen van euro 2,50. Je krijgt dan 1 euro korting en je mag je munt 
inleveren.

schrijf- en spellingsfouten voorbehouden in deze voorwaarden




