
 
 "De Grote Koffie Competitie” actie 
I. Algemeen  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “De Grote Koffie Competitie” actie (verder te noemen: de “Actie”) 
van Coffee Planet Nederland B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 
Amsterdam aan de Sint Pietershalsteeg 3-5, Unit 1.4 1012 GL, Nederland.  
2. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Coffee Planet en loopt van 1 
april 2014 tot en met 30 april 2014.  
3. Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.coffeepanet.nl en www.facebook.com/coffeeplanetnetherlands 
(verder te noemen: “de Actiepagina”). De Actiepagina is ook bereikbaar via links die beschikbaar zijn op 
www.coffeeplanet.nl en verkrijgbaar op aanvraag bij Organisator via ons kantooradres.  
4. Het betreft een tijdelijke actie op basis van een prijsvraag naar aanleiding waarvan van gedurende de periode 1 
tot en met 30 april 2014 in totaal acht (8) keer een Moccamaster plus acht (8) keer vijfhonderd (500) gram Coffee 
Planet bonen ter waarde van EUR 169,95 (zegge: honderdnegenenzestig euro en vijftig en negentig cent), zestien 
(16) keer 100 Coffee Planet capsules ter waarde van EUR 27,90 (zegge zevenentwintig euro negentig eurocent) en 
zestien (16) keer 1,5 (anderhalve) kilo bonen ter waarde van EUR 22,85 (zegge tweeëntwintig euro en achtenvijftig 
cent) worden uitgereikt.  
 
II. Deelname  
5. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 
16 (zestien) jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna genoemde personen.  
6. Deelname is uitgesloten voor (a) medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) 
eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.  
7. Door deelname aan deze Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige 
Actievoorwaarden.  
 
III. Speelwijze  
8. Deelname aan de Actie is mogelijk door:  
o Gedurende de Actieperiode naar de Facebook pagina www.facebook.com/coffeeplanetnetherlands te gaan;  
o Op de Facebook pagina ons te ‘liken’,  
o Vervolgens deel te nemen en de twee vragen te beantwoorden;     
o Jouw e-mailadres, voornaam, familienaam en woonplaats en voor welke prijs jij kiest, in te voeren; 
o Ouder dan 16 (zestien) jaar te bevestigen; en  
o Deze actievoorwaarden onvoorwaardelijk te accepteren en in acht te nemen.  
9. De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de periode van 1 april 2014 00:00:00 uur tot en met 30 
april 2014 23:59:59 uur.  
 
IV. Algemene gedragsregels. Inzendingen zijn slechts geldig indien aan de volgende criteria wordt 
voldaan:  
10. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.  
11. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.  
12. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de actiewebsites plaatsen.  
13. Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzetten tot handelingen die in 
strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden.  
14. Inzendingen mogen Organisator, met deze gelieerde ondernemingen, het merk Moccamaster en/of het merk 
Coffee Planet op geen enkele wijze schaden.  
15. Deelnemers mogen niets inzenden waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendom) rechten van 
derden.  
16. Organisator behoudt zich het recht voor de in haar ogen ongeldige inzendingen direct van deelname te allen 
tijde uit te sluiten.  
 
V. Prijzen en vaststelling winnaar  
17. Het totale prijzenpakket van deze Actie bestaat uit in totaal acht (8) keer een Moccamaster plus acht (8) keer 
vijfhonderd (500) gram Coffee Planet bonen ter waarde van EUR 169,95 (zegge: honderdnegenenzestig euro en 
vijftig en negentig cent), zestien (16) keer 100 Coffee Planet capsules ter waarde van EUR 27,90 (zegge 
zevenentwintig euro negentig eurocent) en zestien (16) keer 1,5 (anderhalve) kilo bonen ter waarde van EUR 22,85 
(zegge tweeëntwintig euro en achtenvijftig cent). 
 
18. Inzendingen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:  
o De correcte antwoorden op de twee vragen;   
o Waarna de Notaris Mr S. Boland van Notariskantoor Krans, Helmig en Stuijt te Haarlem de winnaar trekt. 

O Gedurende de actie worden de winnaars elke maandag op de Facebook pagina van Coffee Planet bekend 
gemaakt.    
 



 
19. Er kan maximaal één (1) Moccamaster met 500 gram Coffee Planet bonen of een (1) Coffee Planet 
capsulepakket of een (1) koffiebonenpakket per naam, huisadres en e-mail gewonnen worden. Winnaars hebben 
geen inspraak in de kleur van de Moccamaster die zij ontvangen. De winnaars van het capsulepakket ontvangen van 
alle vijf (5) bij Jumbo verkrijgbare Coffee Planet capsules twintig (20) stuks, totaal honderd (100) capsules per 
winnaar zoals de winnaars van het bonenpakket drie (3) zakken Coffee Planet bonen, van elke soort een, 
ontvangen, in totaal anderhalve kilo.     
20. Het is niet mogelijk om na bekendmaking van de winnaar het huisadres te veranderen in een ander 
(aflever)adres.  
 
VI. Uitkering prijs 
21. De winnaars ontvangen binnen twee weken na de uitslag een mail met het verzoek hun huisadres kenbaar te 
maken. 
22. De deelnemer die bericht heeft ontvangen dat hij/zij de prijs heeft gewonnen, ontvangt de aan hem/haar 
toegewezen prijs per post.  
23. De deelnemer die bericht heeft ontvangen dat hij/zij de prijs heeft gewonnen zal uiterlijk 16 mei om 22:00 uur 
de prijs ontvangen.  
24. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden 
zoals deze wordt toegekend.  
25. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.  
26. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering 
van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.  
27. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde 
prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. niet kan worden uitgekeerd.  
 
VII. Publicatie  
28. De deelnemers stemmen door middel van deelname aan deze Actie toe dat hun naam mag worden gepubliceerd 
zonder dat Organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd is.  
29. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening 
worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn dan niet gerechtigd tot enige 
vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn, en blijven van de Organisator.  
 
VIII. Reclame  
30. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.  
 
IX. Persoonsgegevens  
31. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie 
verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.  
 
X. Aansprakelijkheid  
32. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor 
storingen aan/in en/of fouten van/in het Internet, één of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde 
internetsites, het kabelnetwerk, software of hardware, alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van 
de persoonlijke gegevens.  
33. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde 
hulppersonen in verband met deze Actie voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.  
34. Deze actie is niet georganiseerd door het bedrijf Facebook en wordt ook door haar op geen enkele wijze  
gemanaged of gecoördineerd. Facebook kan dus ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden. Vragen, 
opmerkingen en / of klachten kunnen uitsluitend schriftelijk aan de Organisator worden gericht en dus nooit aan 
Facebook.  
 
XI. Slotbepalingen  
35. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.  
36. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.  
37. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie en prijzen tussentijds te wijzigen en/of de 
Actie voortijdig te beëindigen en/of te verlaten om Organisator moverende redenen, zonder dat de deelnemer enige 
aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.  
38. Klachten of vragen omtrent deze Actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk bij worden ingediend via 
Coffee Planet Nederland B.V., Sint Pietershalsteeg 3-5, Unit 1.4, 1012 GL Amsterdam, Nederland o.v.v. “De Grote 
Koffie Competitie” actie, of bel tijdens kantooruren 020-2601532. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing 
en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Amsterdam.  
	  


