
 

                                                                             
 

  
 

 
 

Actievoorwaarden ‘We vieren de appeloogst’ met Servero 100% Appelmoes. 
 

Servero viert de appeloogst en feesten doe je natuurlijk samen met iedereen die je lief en 
dierbaar is. Vier daarom samen met Servero de appeloogst en maak kans op een verrassende 
kookworkshop voor het hele gezin! Natuurlijk zijn ook alle oogappeltjes welkom! Nodig ook je 

vrienden en familie uit, zodat jullie er samen een echt feestje van kunnen maken. 
 

Deze kookworkshop voor 10 personen staat helemaal in het teken van de appeloogst en Servero 
100% Appelmoes. Onder professionele begeleiding van onze keukenprinses Karlijn van Met 

Liefde Bereid, gaan jullie samen in onze kookstudio een middag genieten van het maken én het 
opeten van natuurlijk de lekkerste gerechten.  

 
Wil je kans maken op deze unieke ervaring en ontdekken hoe feestelijk koken met Servero kan 

zijn? Vertel ons je lievelingsgerecht met Servero 100% Appelmoes en wie weet verwelkomen we 
jou binnenkort in onze kookstudio en vieren we samen de appeloogst. Deelnemen kan via 

actie@servero.nl of via social media @servero.nl 
Kijk hieronder voor de volledige actievoorwaarden. 

 
 
1. Toepasselijkheid  

1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie van Servero met 100% 
Appelmoes ‘We vieren de appeloogst’ (hierna de “Actie”).  

1.2. Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met deze Actievoorwaarden.  
 
2. Organisatie 

2.1. Aanbieder van de Actie is Servero Nederland (hierna “Servero”).  
2.2. Met deze Actie wordt Servero 100% Appelmoes gepromoot.  
2.3. Uitvoerder van de Actie zijn Servero en Met Liefde Bereid (hierna “Met Liefde Bereid’’) 

 
3. Meedoen aan de Actie 

3.1. Informatie over de Actie is te vinden op de pagina www.servero.nl/oogst 
3.2. Je kunt meedoen aan de Actie gedurende de looptijd via actie@servero.nl of door te 

reageren op de actiepost via Facebook en Instagram @servero.nl 
3.3. Je kunt meedoen van 13 september 2019 t/m 8 oktober 2019 (hierna de “Actieperiode”). 

Als je na deze periode meedoet, maak je geen kans meer op het winnen van een prijs.  
3.4. Je kunt meedoen aan de Actie door je lievelingsgerecht met Servero 100% Appelmoes 

met ons te delen. Vertel ons je recept of deel je gerecht of foto of film met ons via 
actie@servero.nl of door te reageren of de actiepost via Facebook en Instagram 
@servero.nl 
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3.5. Door mee te doen met deze actie verleen je Servero automatisch toestemming om jouw 

recept, gerecht of beeldmateriaal voor onbeperkte tijd voor commerciële doeleinden te 
mogen gebruiken op www.servero.nl en de social media kanalen van Servero zoals 
Facebook, Instagram en Youtube.  

3.6. Je kunt meerdere keren meedoen aan de Actie, maar je maakt maar één keer kans op 
een prijs. 

3.7. Meedoen aan de Actie is gratis. Wel heb je om mee te kunnen doen een 
internetverbinding nodig en eventueel een camera om een foto/beeldmateriaal mee te 
maken. De kosten hiervan zijn voor jouw eigen rekening. 

 
4. Deelnemers 

4.1. Om kans te maken op een prijs moet je minimaal 18 jaar oud zijn en in Nederland 
wonen. 

4.2. Als je zelf of één van je gezinsleden bij Servero werkt, bij het moederbedrijf van Servero 
‘Coroos Conserven BV’ of bij de partner van deze actie ‘Met Liefde Bereid’, kun je wel 
meedoen aan de Actie maar je maakt dan geen kans op het winnen van een prijs.  

4.3. Als je niet voldoet aan deze Actievoorwaarden kun je geen prijs winnen.  
4.4. Servero kan je uitsluiten van deelname, diskwalificeren en/of weigeren als je je gedraagt 

in strijd met deze Actievoorwaarden, als je probeert de uitslag van de Actie te 
beïnvloeden of zelfs zonder opgave van redenen.  

 
5. Bepaling en bekendmaking van de winnaars 

5.1. De winnaars worden onpartijdig en willekeurig gekozen uit alle deelnemers aan de Actie 
die voldaan hebben aan de actievoorwaarden. 

5.2. De winnaars worden onpartijdig en willekeurig gekozen door een persoon van Servero.  
5.3. Er is 1 trekking.  
5.4. Als je een prijs gewonnen hebt, neemt Servero binnen 72 uur na het einde van de 

Actieperiode contact met je op, via het door jou gebruikte e-mailadres, via het door jou 
opgegeven telefoonnummer of via een persoonlijk bericht via Facebook of Instagram. 
Als we je niet binnen 48 uur na onze eerste contactpoging kunnen bereiken, of als je niet 
binnen 48 uur reageert op het bericht van Servero zal Servero een nieuwe winnaar 
aanwijzen. Je hebt dan geen recht meer op de prijs of op iets anders.  

5.5. Als je gewonnen hebt, kan je naam worden vermeld op onze website www.servero.nl, of 
op de social media kanalen van Servero zoals Facebook, Instagram en Youtube. 

5.6. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd. Dat betekent dat we geen 
antwoord geven op vragen over de uitslag van de Actie, zoals op de vraag waarom je 
geen prijs hebt gewonnen. 
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6. Te winnen prijs/prijzen  
Door mee te doen aan de Actie maak je kans op de volgende prijs:  
6.1. Een kookworkshop voor maximaal 10 personen verzorgd door Met Liefde Bereid. De 

winnaar van de prijs dient zelf deel te nemen aan de workshop en mag 9 gasten voor deze 
workshop uitnodigen. Voorafgaand aan de workshop dienen de  volledige voor- en 
achternaam, het geslacht en de leeftijd van alle deelnemers met Servero gedeeld te 
worden als ook een opgave van eventuele allergieën en/of speciale dieetwensen. 

6.2. In het geval van allergieën of speciale dieetwensen zal Servero in overleg met Met Liefde 
Bereid zo goed mogelijk rekening hiermee proberen te houden. Er kan echter géén 
garantie worden geboden op een allergeenvrij menu en/of een menu dat volledig 
voldoet aan speciale dieetwensen. 

6.3. Het minimaal aantal deelnemers aan de workshop is 6 personen. Bij minder deelnemers 
mag Servero de prijs aan een andere prijswinnaar toekennen. 

6.4. De minimale leeftijd voor deelname aan de kookworkshop is 6 jaar. Kinderen dienen 
altijd onder begeleiding van hun ouder/verzorger deel te nemen. Het maximale aantal 
kinderen per kookworkshop is 6.  

6.5. De kookworkshop vindt plaats in Gilze-Rijen op zaterdag 2 november 2019 of op zaterdag 
9 november 2019 van ca. 16:00 uur tot ca. 20:00 uur. Over de datum en het tijdstip van 
de kookworkshop kan niet worden overlegd en hierover wordt niet gecorrespondeerd.  

6.6. De prijs wordt weggegeven aan 2 verschillende winnaars. 
6.7. De maximale totale waarde van deze prijs per winnaar bedraagt €525.  
6.8. Als je een prijs hebt gewonnen, kun je die niet aan iemand anders overdragen en niet 

voor geld of iets anders inwisselen. 
6.9. Als je een prijs hebt gewonnen, maar niet beschikbaar bent op de door Servero 

gecommuniceerde datum, kan de prijs niet aan iemand anders worden overgedragen en 
niet voor geld of iets anders ingewisseld worden. Servero mag in dat geval de prijs aan 
een andere prijswinnaar toekennen. 

6.10. Als deze prijs onverwacht niet beschikbaar is, krijg je in plaats daarvan een andere, 
vervangende prijs. Je hebt dan geen recht op vergoeding van het verschil in waarde 
tussen de oorspronkelijke en de vervangende prijs of een andere vergoeding.  

6.11. Je hoeft geen kansspelbelasting over de gewonnen prijs te betalen.  
6.12. Op verzoek van Servero of Met Liefde Bereid moet je bij de deelname aan de 

kookworkshop je paspoort of identiteitskaart kunnen laten zien, zodat we kunnen 
controleren of de prijs aan de juiste persoon wordt overhandigd.  

 
7. Foto-/filmopnamen 

7.1. Als je meedoet aan de Actie kunnen Servero en Met Liefde Bereid je toestemming 
vragen om mee te werken aan bijvoorbeeld foto- of filmopnamen tijdens de 
kookworkshop. Het beeldmateriaal dat tijdens de kookworkshop wordt gemaakt kan 
voor commerciële doeleinden voor onbepaalde tijd door Servero worden gebruikt op 
www.servero.nl en op de sociale mediakanalen van Servero zoals Facebook, Instagram 
en Youtube. 
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8. Jouw gegevens 
8.1. Je persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer etc. die je door 

aan de Actie mee te doen aan Servero verstrekt, worden alleen gebruikt voor de 
uitvoering van de Actie.  

8.2. Servero zal je gegevens alleen aan Met Liefde Bereid verstrekken om de uitvoering van 
de prijs te kunnen realiseren.  
 

9. Klachten  
9.1.  Mocht je een klacht hebt over de Actie kun je die sturen naar:  

Servero Nederland 
actie@servero.nl 
T.a.v. Marketing 
O.v.v. Winactie Servero 100% Appelmoes 

9.2. Vermeld duidelijk om welke Actie het gaat en welke klacht je hebt.  
9.3. Servero reageert binnen 30 dagen na ontvangst op een klacht. 

 
10. Divers 

10.1. Servero en Met Liefde Bereid zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met het 
meedoen aan de Actie. Hieronder valt bijvoorbeeld schade als gevolg van het niet mee 
kunnen doen aan de Actie, diskwalificatie, gebreken aan de prijs of als je geen gebruik 
kunt maken van een prijs. Alleen in geval van opzet of grove schuld van Servero en Met 
Liefde Bereid kan deze partij aansprakelijk worden gesteld voor schade die je hebt 
geleden in verband met de Actie. 

10.2. Servero heeft het recht de Actie zonder berichtgeving op elk moment te wijzigen, te 
beëindigen, te verlengen en/of prijzen te wijzigen.  

10.3. Als een bepaling uit deze Actievoorwaarden ongeldig of onverbindend blijkt te zijn, dan 
wordt deze bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het 
doel en de strekking van de ongeldige of onverbindende bepaling.  

10.4. Als een bepaling uit deze Actievoorwaarden ongeldig of onverbindend blijkt te zijn, 
blijven de overige bepalingen gewoon geldig en verbindend.  

10.5. De Actie wordt, voor zover van toepassing, georganiseerd in overeenstemming met de 
Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

10.6. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Servero, waarbij rekening 
wordt gehouden met belangen van alle betrokkenen. 

10.7. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
10.8. Alle geschillen die uit de Actie en/of deze Actievoorwaarden voortvloeien, zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  
 


