Introductie
Alle Bram Ladage franchisenemers worden gek van de huidige Bram Ladage tune die al jaren
op de radio wordt afgespeeld. Daarom vragen de Bram Ladage franchisenemers hulp aan
muzikale talenten om de tune te remixen naar jouw eigen versie. Op watknortmijnremix.nl
kan er gedurende de actie gestemd worden op de ingezonden tunes. Bij alle Bram Ladage
vestigingen zal d.m.v POS material de actie gecommuniceerd worden. Ook de stemmers
kunnen prijzen winnen, Gratis Bram Bonnen , hippe koptelefoons en een waardebon t.w.v.
€200 te besteden bij jouw muziekwinkel.
Onderhavige voorwaarden zijn de algemene spelvoorwaarden Bram Ladage allen
gevestigd en kantoorhoudend te Capelle aan den Ijssel.

Spelvoorwaarden Watknortmijnremix
1. Winacties worden uitgeschreven door Bram Ladage B.V. gevestigd te Capelle aan
den Ijssel. Op winacties zijn deze spelvoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan een winactie is gratis.
3. Op de www.waknortmijnremix staat aangegeven:
o Uitleg over de actie: watknortmijnremix.nl
o De termijn waarbinnen deelname aan de actie mogelijk is.
o De wijze waarop de deelnemer kan deelnemen.
o Het aantal, de beschrijving en de waarde van de te winnen prijzen.
o De datum van bekendmaking.
4. De winnaars worden bepaald door de aantal stemmen uit de aangegeven periode op
de website periode .De winnaars worden bekendgemaakt op
www.waknortmijnremix en op social media.
5. Aan het einde van de actie periode zal de winnaar van de tuneactie bekend worden
gemaakt.
6. Prijzen worden binnen 3 weken na bekendmaking van de winnaar(s) uitgereikt en
door ons verstuurd naar de winnaar.
7. Bij een deelname aan de actie watknortmijnremix.nl door een minderjarige tot 16 jaar
is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
8. De winnaars onder de stemmers zullen bepaald worden d.m.v. een loting.
9. Klachten over een winactie kun je indienen op bramladage.nl
10. De actie op social media zoals Facebook zal worden gepromoot op onze pagina.
Deze vallen onder de verantwoordelijkheid en de spelvoorwaarden van Bram Ladage
B.V.
11. Iedere deelnemer kan maar 1 keer deelnemen aan een bepaalde winactie.
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
13. Bij minder dan 5 deelnemers is er geen trekking/verloting.
14. De ingezonde tunes die worden verstuurd via watknortmijnremix.wetransfer.com
zal
Als je toch nog opmerkingen of vragen hebt over onze winacties, neem dan alsjeblieft
contact op per telefoon of e-mail. Alvast bedankt!

