
Actievoorwaarden lokale sponsoractie ‘Samen sterk voor onze buurt’ bij 

deelnemende DekaMarkt filialen 2018 

 

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de lokale sponsoractie ‘Samen sterk voor onze buurt’ 

van DekaMarkt, waarbij een aantal door DekaMarkt geselecteerde buurtinitiatieven op basis van het 

aantal toegekende stemmen van de klanten van DekaMarkt kans maken op een percentage van het 

totale sponsorbedrag ad € 5.000,-.  

 

Door deelname aan de sponsoractie gaan de geselecteerde buurtinitiatieven en de klanten (hierna 

ook te wel noemen deelnemers) akkoord met deze actievoorwaarden. 

 

De sponsoractie loopt van zondag 22 april t/m zaterdag 7 juli 2018.  

 

Spelregels  

 

Wervingsperiode -  aanmelding buurtinitiatieven  

 De sponsoractie start met een wervingsperiode van zondag 22 april t/m zaterdag 12 mei 

2018, waarin lokale buurtinitiatieven aangemeld kunnen worden voor de sponsoractie.  

 Het lokale buurtinitiatief kan zich aanmelden door het indienen van het aanvraagformulier 

via de website dekamarkt.nl/samensterk. Alleen volledig en correct ingevulde 

aanvraagformulieren in de hiervoor genoemde wervingsperiode worden in behandeling 

genomen.  

 Een lokaal buurtinitiatief kan ook worden aangemeld door een klant. In dat geval zal 

DekaMarkt het buurtinitiatief benaderen om te bezien of het buurtinitiatief zich 

daadwerkelijk wil aanmelden voor de sponsoractie en om de benodigde gegevens te 

verkrijgen.  

 Elke aanmelding wordt door DekaMarkt met zorg behandeld.  

 De sponsoring dient te allen tijde een maatschappelijk karakter te hebben.  

 DekaMarkt richt zich met sponsoring op lokale doeleinden in het marktgebied van het 

betreffende deelnemende DekaMarkt-filiaal. Initiatieven met een groot landelijk karakter 

(bijvoorbeeld: Alpe d'HuZes, de Hartstichting, Jantje Beton, KWF, Nierstichting) worden 

buiten beschouwing gelaten.  

 

Selectie buurtinitiatieven door DekaMarkt en voorwaarden deelname 

 In week 20 2018 maakt DekaMarkt een selectie uit de opgegeven buurtinitiatieven, die 

daarmee kans maken op een percentage van het totale sponsorbedrag ad € 5.000,-.   

 DekaMarkt is in de selectie van de buurtinitiatieven en de bepaling van het aantal 

geselecteerde buurtinitiatieven geheel vrij. Klanten en niet geselecteerde buurtinitiatieven 

kunnen tegen de door DekaMarkt gedane selectie geen bezwaar maken.  

 DekaMarkt zal bij de selectie onder andere kijken naar het lokale karakter van het initiatief 

en de grootte van het initiatief.  

 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  

 Het is niet mogelijk om bij meerdere DekaMarkt-filialen mee te doen met hetzelfde 

buurtinitiatief. 



 Als tegenprestatie en voorwaarde voor deelname aan de sponsoractie door het 

buurtinitiatief geldt dat vanuit het buurtinitiatief de sponsoractie/stemactie dient te worden 

gepromoot via de eigen kanalen van de vereniging/het initiatief. Hiervoor wordt het 

corporate logo van DekaMarkt ter beschikking gesteld. Voorts dienen de geselecteerde 

buurtinitiatieven hun logo’s ter beschikking te stellen aan DekaMarkt ten behoeve van 

promotionele uitingen. De geselecteerde buurtinitiatieven geven door deelname aan de actie 

toestemming aan DekaMarkt om hun namen en logo’s te gebruiken ten behoeve van 

promotionele activiteiten.  

 DekaMarkt is gerechtigd een geselecteerd buurtinitiatief te diskwalificeren en hieraan geen 

sponsorbedrag uit te keren indien DekaMarkt van mening is dat het betreffende 

buurtinitiatief niet conform deze actievoorwaarden handelt dan wel sprake is van 

(vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik van de 

sponsoractie en/of sponsorvouchers of anderszins ontoelaatbaar gedrag.  

 

Stemmen en verdeling sponsorbedrag  

 Van zondag 27 mei t/m zaterdag 7 juli 2018 ontvangt de klant bij besteding van elke € 10,-* 

aan boodschappen één sponsorvoucher bij de deelnemende DekaMarkt-filialen. Het bedrag 

waarbij de klant één sponsorvoucher ontvangt kan verschillen per deelnemend DekaMarkt-

filiaal en wordt uiterlijk aan het begin van de sponsoractie door DekaMarkt bekend gemaakt. 

* De niet toegestane artikelen/productgroepen, waaronder tabak, sterk alcoholische 

dranken, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, 

cadeaukaarten en waardebonnen, loten, data- en beltegoeden, vervoersbewijzen, 

toegangskaarten en statiegeld, zijn uitgezonderd van deze actie. 

 Met elke sponsorvoucher kunnen klanten  van zondag 27 mei t/m zaterdag 7 juli 2018 één 

stem uitbrengen op een door DekaMarkt geselecteerd buurtinitiatief. Hiertoe dient de klant 

de sponsorvoucher te scannen bij de actiezuil in de winkel en op het scherm het 

buurtinitiatief te kiezen aan wie de klant de stem willen geven. Het toekennen van een stem 

met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 

 De actie geldt zolang de voorraad van de sponsorvouchers strekt. Deelnemers mogen zo vaak 

meedoen als zij willen. 

 Deelname is uitsluitend mogelijk met originele, onbeschadigde sponsorvouchers. De 

sponsorvouchers  of munten van eerdere edities van lokale sponsoracties zijn niet meer 

geldig en kunnen niet worden ingewisseld voor nieuwe sponsorvouchers. DekaMarkt zal 

verloren, beschadigde of gestolen sponsorvouchers niet vervangen.  

 De sponsorvouchers zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Doorverkoop van 

sponsorvouchers is niet toegestaan.  

 Aan het einde van de actie wordt het sponsorbedrag van € 5.000,- per deelnemend 

DekaMarkt-filiaal verdeeld over de geselecteerde buurtinitiatieven bij het desbetreffende 

DekaMarkt-filiaal naar rato van het aantal toegekende stemmen aan het betreffende 

buurtinitiatief. Eventueel verschuldigde belastingen (bijvoorbeeld in het geval het 

buurtinitiatief niet onder de vrijstelling voor de btw valt) komen voor rekening en risico van 

het buurtinitiatief. 

 Aan de tussenstanden die wordt getoond op DekaMarkt.nl, de Facebookpagina van 

DekaMarkt en/of in de DekaMarkt supermarkten kunnen geen rechten worden ontleend.  



 De sponsoring is eenmalig en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend. 

 Uitsluitend de geselecteerde buurtinitiatieven die gedurende de actieperiode conform de 

actievoorwaarden aan de actie hebben deelgenomen, hebben recht op het hun toekomende 

percentage van het sponsorbedrag. De sponsorbedragen zijn buurtinitiatief-gebonden en zijn 

niet overdraagbaar. 

 De buurtinitiatieven zijn op verzoek van DekaMarkt verplicht om aan te tonen dat het 

gewonnen bedrag daadwerkelijk is besteed aan het vooraf gestelde doel.  

 Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik van de 

sponsoractie en/of sponsorvouchers of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt DekaMarkt 

zich het recht voor om de sponsorvouchers te weigeren en de betreffende deelnemers van 

deelname uit te sluiten.  Tevens kunnen de onterecht en/of onrechtmatig verkregen 

sponsorvouchers worden teruggevorderd en de onterecht en/of onrechtmatig uitgebrachte 

stemmen worden ingetrokken. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de 

spaaractie, misbruik van de sponsoractie en/of sponsorvouchers of anderszins ontoelaatbaar 

gedrag is DekaMarkt gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.  

 

Algemene voorwaarden 

 DekaMarkt is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, 

de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke 

gevolgen hiervan. 

 DekaMarkt, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer 

aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden van welke aard dan ook (waaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële 

schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie dan wel de overeenkomst. 

 Mocht er sprake zijn van onrechtmatigheden dan behoudt DekaMarkt zich het recht voor 

aangifte te doen bij de politie. 

 Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van 

zijn/haar ouder(s) c.q. verzorger(s)  om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname 

aan deze actie verklaart de deelnemer daaraan te hebben voldaan. 

 Deelname aan deze actie is geheel voor eigen risico.  

 DekaMarkt behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de 

actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. 

 In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van 

DekaMarkt. 

 Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden. 

 Bij vragen, opmerkingen of klachten kan gecorrespondeerd worden via de filialen, dan wel 

via de afdeling klantenservice van DekaMarkt. 

 Op de actie is Nederlands recht van toepassing. 

 

Velsen-Noord, april 2018 

 

 

 


