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Actievoorwaarden Fernandes Late Night Tjapservice 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1 Toepasselijkheid 
1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie van Coca-Cola European Partners 
Nederland B.V., Watermanweg 30, 3067 GG Rotterdam (“Coca-Cola”) dat bekend staat onder de 
naam ‘Fernandes Late Night Tjapservice’ (hierna verder te noemen “actie”). 
1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de actie staat vermeld op de website 
http://fernandessoftdrinks.com/ (hierna verder te noemen “site”). 
1.1.3 Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. Coca-Cola 
handelt in overeenstemming met deze gedragscode. 
1.1.4 De actie wordt georganiseerd door Coca-Cola in samenwerking met Achtung! 
mcgarrybowen ter promotie van haar producten door middel van het verstrekken van een 
aantal prijzen aan de winnaars van de actie.  
1.1.5 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze 
actievoorwaarden. 
 
2. DE ACTIE 
 
2.1 Specificatie actie 
2.1.1 De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Facebook, 
Instagram en Youtube. De actie loopt van 20 mei 2017 van 23:00 uur tot 21 mei tot 04:00 uur of 
zolang de voorraad strekt.  
2.1.2 De actie wordt geactiveerd in de regio Rotterdam. Deelnemers uit de regio Rotterdam 
kunnen aan de actie meedoen door een Whatsapp bericht met hun bestelling (smaak Fernandes 
+ maaltijd 1, 2, of 3) te sturen naar 06-51 90 18 2506 gedurende de actieperiode.  
2.1.3 De deelnemers die gedurende de actieperiode een bericht hebben gestuurd ontvangen 
een prijs. De prijs bestaat uit een blikje 0,33L Fernandes naar keuze (smaken: Green Punch / 
Cherry Bouquet / Super Pineapple) én een gerecht naar keuze (Roti No Spang, Bami No Spang of 
Pom No Spang). Eén persoon kan maximaal voor 5 mensen bestellen. Op=Op. 
 
2.2 Deelname 
2.2.1 Iedere natuurlijke persoon in de regio waar de actie loopt en met in acht name van artikel 
2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4 kan deelnemen aan deze actie. De actie loopt in de volgende postcode 
gebieden: 2909, 2001, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 
3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3042, 3045, 3051, 3052, 3053, 
3054, 3055, 3056, 3062, 3063, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3071 en 3072. 
2.2.2 Iedere deelnemer kan gedurende de looptijd van de actie éénmalig deelnemen.  
2.2.3 Deelname is toegestaan vanaf 16 jaar. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 
jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders 
of voogd. 
2.2.4 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten:  
a) Medewerkers van Coca-Cola; 
b) Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie 
betrokken zijn.i 
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c) Kinderen onder 16 jaar. 
2.2.5 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het 
gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele 
(aankoop)verplichting.  
2.2.6 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Coca-Cola de toestemming om 
hem informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van 
Coca-Cola te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door 
middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail naar info@coca-cola.nl. 
2.2.7 Door deelname aan de actie geeft deelnemer, indien hij een prijs wint, Coca-Cola tevens 
het recht om zijn naam en/of eventuele foto’s van de uitreiking van de prijs voor promotionele 
doeleinden van Coca-Cola te gebruiken. 
2.2.8 De gegevens die Coca-Cola in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden 
eigendom van Coca-Cola en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.2.6 genoemd 
worden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt. Coca-Cola zal deze gegevens van 
de deelnemers verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien een 
deelnemer toegang wil tot, het gebruik van de gegevens door Coca-Cola wil beëindigen of 
zijn/haar gegevens wil verwijderen kan de deelnemer dit verzoek e-mailen naar info@coca-
cola.nl.   
 
2.3 Vaststelling van de winnaars  
2.3.1 De alle door Ballinn/Achtung!mcgarrybowen/Coca-Cola ontvangen inzendingen worden 
behandelt volgens het principe ‘wie het eerste komt, wie het eerste maalt’. Alle deelnemers die 
gedurende de actieperiode en zolang de voorraad strekt ontvangen een prijs. 
2.3.2 De winnaars van de prijs ontvangen direct na hun bestelling een ontvangstbevestiging van 
de bestelling via Whatsapp. Indien een deelnemer geen ontvangstbevestiging ontvangt, heeft 
hij/zij geen prijs gewonnen. De winnaars kunnen tevens kenbaar gemaakt worden op Instagram, 
Facebook en/of Youtube.  
2.3.3 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs. 
 
 
3. AANSPRAKELIJKHEID 
 
3.1 Aansprakelijkheid Coca-Cola  
3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf 
verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Coca-Cola garandeert 
onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik 
en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en 
volledig worden ontvangen. 
3.1.2 Coca-Cola is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de 
door haar te verstrekken prijzen. Coca-Cola geeft geen enkele garantie op de door haar te 
verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 
 
3.2 Aansprakelijkheid derden 
3.2.1 Het geen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van Coca-
Cola cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs. 
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4. SLOTBEPALINGEN 
 
4.1 Voorbehoud 
4.1.1 Coca-Cola behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere 
kennisgave:  
a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze 
misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus 
handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;  
b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken 
en/of te beëindigen; 
c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig 
te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht. 
 
4.2 Vragen en klachten 
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar 
info@coca-cola.nl. 
 
4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze 
4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen 
zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. 
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