
Deze Actievoorwaarden zijn onverkort en onvoorwaardelijk van toepassing op de 
promotionele actie ‘Win één van de vijftig balkonbars’ (‘de Actie’). 
 
1. Organisator 

1. De Actie wordt georganiseerd en aangeboden door Westland Kaasspecialiteiten B.V. 
(Zuiderzee 5, 1271 EP Huizen) (de ‘Organisator’), ter promotie van de naam, 
reputatie en producten van het merk Old Amsterdam. De actie wordt namens de 
organisator uitgevoerd door Coop Supermarkten B.V. (‘Coop’). 
 

2. Actieproducten 
1. Producten waaraan de Actie is gekoppeld zijn de volgende Old Amsterdam 

producten, voor zover deze gekocht zijn bij supermarktketen Coop in Nederland:  

 Old Amsterdam 48+ plakken 225 g 

 Old Amsterdam 48+ stuk 450 g 

 Old Amsterdam 48+ borrelblokjes 150 g 

 Old Amsterdam 35+ 140 g 

 Old Amsterdam 48+ plakken 140 g 

 Old Amsterdam Crème 125 g 

 Old Amsterdam 48+ Rasp 100 g 

 Old Amsterdam Oude 48+ kaas stuk vers ca. 450 g 

 Old Amsterdam 48+ plakken vers ca. 200 g 

 Old Amsterdam 50+ Geitenkaas Plakken ca. 100 g 

 Old Amsterdam 35+ plakken vers ca. 200 g  
Hierna wordt naar deze producten verwezen als: ‘de Actieproducten’.  

2. De Actie loopt van 22 juli 2019 tot en met 11 augustus 2019 en kan eenzijdig door de 
Organisator worden verlengd (‘de Actieperiode’). Winnaars worden in week 33 van 
2019 getrokken en benaderd en zullen de prijs (in de vorm van een te verzilveren 
code) die ze krijgen tot eind september kunnen verzilveren op www.balkonbar.nl. 

3. De Actie geldt alleen voor Nederlandse consumenten en geldt alleen voor zover het 
Actieproduct in Nederland is gekocht.  
 

3. Wat kun je winnen? 
1. Er worden gedurende de Actieperiode 50 balkonbars verloot van Balkonbar B.V. De 

balkonbar die wordt verloot is de Douglas variant, weergegeven op 
www.balkonbar.com. De waarde van deze balkonbar is €69,95 per stuk. 

2. Het bedrag vermeld onder artikel 3.1 is gebaseerd op de opgegeven prijs door de 
leverancier. Aan het vermelde bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.  

3. De balkonbar wordt pas verzonden nadat de bestelling is gedaan door de winnaar 
zelf (zie artikel 6.3). De balkonbar wordt geleverd conform de voorwaarden van 
Balkonbar B.V. De bestelling kan tot en met 30 september 2019 geplaatst worden.    

4. Er kan maar één prijs per persoon worden gewonnen. Indien een persoon meerdere 
keren deelneemt heeft en meerdere prijzen wint, zal dus maar één prijs worden 
uitgekeerd. De overige gewonnen prijzen zullen niet aan de betreffende persoon 
worden toegekend. Hiervoor zal opnieuw een winnaar worden bepaald door 
onafhankelijke trekking. 
 

  

http://www.balkonbar.nl/


4. Hoe doe je mee? 
1. Tijdens de Actieperiode wordt jou de mogelijkheid geboden om Actieproducten te 

kopen. Door deelname maak je kans om een balkonbar te winnen. 
2. Door deelname aan de Actie wordt je geacht op de hoogte te zijn van de 

Actievoorwaarden en verklaar jij je daarmee akkoord. 
3. Om deel te kunnen nemen aan deze Actie, dien je minimaal twee Actieproducten te 

kopen bij supermarktketen Coop. Vervolgens vul je jouw bon nummer in op 
www.coop.nl/oldamsterdam.  Verder dien je jouw contactgegevens (voor- en 
achternaam en e-mailadres en optioneel telefoonnummer, zodat je telefonisch kan 
worden benaderd als je niet reageert op jouw mail) in te voeren op de website 
www.coop.nl/oldamsterdam. De ingevulde contactgegevens zullen alleen worden 
gebruikt om de winnaars te benaderen en de actie te faciliteren. Als je niets hoort, 
heb je dus niet gewonnen. 

4. Heb je alle gegevens ingevoerd, voldoe je aan de Actievoorwaarden en heb jij je ook 
via de website akkoord verklaard met de Actievoorwaarden, dan maak je kans op een 
prijs. 

5. Jij dient de bon(nen) van jouw aangekochte Actieproducten te bewaren tot 30 
augustus 2019. 

6. Deelname aan de Actie kan alleen in de Actieperiode. 
7. De Organisator mag de Actieperiode op ieder moment eenzijdig verlengen. Als de 

Organisator de termijn verlengt, zal zij dat op de www.coop.nl/oldamsterdam 
bekend maken. 

8. Je mag alleen deelnemen aan de Actie als je een natuurlijk persoon bent en je 18 jaar 
of ouder bent. 

9. Je mag met maximaal 15 verschillende bonnen/bonnummers deelnemen. 
10. Indien wij het vermoeden hebben dat er fraude wordt gepleegd of misbruik wordt 

gemaakt van de Actie, hebben wij het recht een onderzoek in te stellen, en/of de 
actieverpakkingen op te vragen. Wil jij niet meewerken aan dit onderzoek en/of wil jij 
de actieverpakking niet aan ons afgegeven en/of hebben wij het redelijke vermoeden 
dat je fraude hebt gepleegd of misbruik hebt gemaakt, dan mogen wij je (alsnog) 
uitsluiten van deelname. 

11. Het is uitsluitend mogelijk deel te nemen als je in Nederland je woon- en 
verblijfplaats hebt. 

12. Uitgezonderd van deelname zijn alle medewerkers van de Organisator en alle 
medewerkers van derden die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij (de 
voorbereiding van) deze Actie. 
 

5. Hoe en wanneer worden de winnaars bepaald? 
1. De prijzen worden tussen 12 en 16 augustus 2019 bepaald door loting die zal worden 

verricht door Coop. Er worden volgens een vooraf bepaalde onafhankelijke methode 
vijftig winnaars getrokken.  

2. Indien een prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, staat het Westland 
vrij om de prijs alsnog te (laten) verloten onder de deelnemers. 
 

6. Gewonnen? 
1. Ben jij prijswinnaar, dan neemt Coop contact met jou op via de door jou opgegeven 

contactgegevens. 

http://www.coop.nl/oldamsterdam


2. Houd er rekening mee dat de uitreiking van de prijzen in de publiciteit zal kunnen 
plaatsvinden. Door mee te doen aan de Actie geef je dan ook onvoorwaardelijk 
toestemming voor het maken en gebruiken van filmopnames, foto’s etc. van de 
prijsuitreiking. Al het beeldmateriaal kunnen en mogen wij na de officiële 
prijsuitreiking gebruiken voor alle publiciteitsdoeleinden. Je bent je hiervan bewust 
en geeft hiervoor door deelname jouw toestemming. Je zult op eerste verzoek van de 
Organisator daarvoor een ‘quit claim’ ondertekenen. Indien je hiertoe om welke 
reden ook niet toe bereid bent, verlies je de aanspraak op jouw prijs. 

3. Je ontvangt - nadat je gewonnen hebt - een e-mail met een code waarmee je jouw 
unieke balkonbar (Douglas) kan bestellen op www.balkonbar.com. 

4. De verstuurde code is geldig tot en met 30 september 2019. Je dient je balkonbar dus 
ook voor die tijd te bestellen. Daarna vervalt het recht op de balkonbar. 

5. Als jij een prijs hebt gewonnen, is het mogelijk dat wij jou vragen om je te 
legitimeren. Als je jezelf niet wil of kan legitimeren kunnen wij alsnog besluiten om 
de prijs niet aan jou te geven maar opnieuw te verloten. 

6. Als jij een prijs hebt gewonnen, is het mogelijk dat wij de bon verifiëren. Bewaar de 
originele bon dus goed tot 30 augustus 2019! 
 

7. Privacy 
1. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie worden namens de 

Organisator verwerkt door Coop. Om contact te kunnen opnemen met de winnaars 
en om de Prijs te kunnen uitkeren, vraagt Coop aan de winnaars om bepaalde 
persoonsgegevens te verstrekken, namelijk voor- en achternaam en e-mailadres. 
Optioneel kan ook het telefoonnummer worden verstrekt (dit is dus niet verplicht), 
zodat contact kan worden opgenomen met de winnaars die niet op hun mail 
reageren. . De deelnemers garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct 
en volledig zijn. 

2. Coop (i) zal namens Westland niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is 
voor het uitkeren, administreren en analyseren van de Actie en zal de verzamelde 
persoonsgegevens uitsluitend voor dat doel gebruiken, waaronder tevens valt 
eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei 
wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de 
Actie en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de 
Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  

3. De persoonsgegevens worden een maand na afloop van de actieperiode verwijderd. 
4. Door Coop in het kader van de Actie verkregen persoonsgegevens zullen niet worden 

verkocht of verstrekt aan derden. 
 

8. Klachten en vragen 
1. De Actie wordt namens Organisator uitgevoerd door Coop. Heb jij een vraag of een 

klacht dan kun je contact opnemen met de Consumentenservice van de Organisator 
via:  ConsumentenService@Westland-Kaas.nl.  De Organisator zal jouw vraag zo snel 
mogelijk beantwoorden. 

2. Als je een klacht hebt ingediend zal de Organisator zo snel mogelijk contact met jou 
opnemen. In overleg met jou zal de Organisator bekijken of het mogelijk is jouw 
klacht op te lossen. 

mailto:ConsumentenService@Westland-Kaas.nl


 
9. Overig 

1. Organisator en Coop, de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn 

niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die samenhangt met 

deelname aan de Actie. 

2. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Voorwaarden en/of op de 

actieverpakkingen kunnen Organisator en Coop niet worden tegengeworpen en 

kunnen op geen enkele wijze een (schade)verplichting voor Organisator en Coop in 

het leven roepen. 

3. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 
4. In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist uitsluitend de 

Organisator dan wel Coop 
5. De Actievoorwaarden en alle overige informatie is in te zien en te downloaden 

op www.oldamsterdam.nl. 
 


