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Elke deelnemer van de wedstrijd ‘Staycation’: moet gedomicilieerd zijn in België.
Deelnemen aan de wedstrijd kan van 26 juni 2020 tot 31 augustus 2020 om 12u.
Elke deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn.
Om deel te nemen moeten de deelnemers voldoen aan de volgende voorwaarde: Bezorg ons via
admin@Bonache.be jouw staycation foto, deel een foto van je staycation onder de post op
Facebook of LinkedIn of tag ons op Instagram met de hashtag #HappytobeBonache.
Een deelnemer mag slechts eenmaal aan de wedstrijd deelnemen en kan slechts één prijs winnen.
Er zal 1 winnaar worden geselecteerd.
De winnaar zal ten laatste 24 uur na het einde van de wedstrijd worden bekend gemaakt en zal
worden gekozen uit de personen die via admin@bonache.be hun staycation foto hebben
ingezonden, een foto van hun staycation gedeeld hebben onder de post op Facebook of
LinkedIn of ons getagd hebben op Instagram met de hashtag #HappytobeBonache.
De winnaar wint een bongo bon ter waarde 29,90 euro.
De winnaar zal ten laatste 24 uur na het einde van de wedstrijd bekend gemaakt worden op Facebook,
LinkedIn, Instagram en de website van Bonache. Om de prijs te kunnen ontvangen, moeten de winnaars
het bericht van de organisator beantwoorden.
De prijs moet aanvaard worden zoals hij is en kan niet worden gewijzigd. Inruilen tegen de geldelijke waarde
zal niet worden voorgesteld of aanvaard. Bonache behoudt zich het recht voor de prijs om te wisselen voor een
prijs van dezelfde waarde
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Bonache nv, Vlaamsekaai 90 2000 Antwerpen.
In geval van misbruik, bedrog of fraude heeft Bonache het recht om de deelnemer(s) onmiddellijk uit te
sluiten van de wedstrijd of van andere Bonache-wedstrijden.
Deze wedstrijd wordt in geen geval gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook.
De organisator behoudt zich het recht voor een wedstrijd aan te passen, af te gelasten of te verlengen in geval van
overmacht.

