
 

 

Actievoorwaarden Pauperparadijs-actie Bibliotheken Drenthe 

 

- De Pauperparadijs-actie is een actie van Biblionet Drenthe en de Drentse Bibliotheken  

(Weiersstraat 1E, 9401 ET, Assen). 

- De Pauperparadijs-actie loopt van vrijdag 9 juni 2017 9.00 uur tot en met maandag 12 juni 

2017 9.00 uur. Gevonden boeken kunnen tot en met maandag 12 juni 2017 worden ingeleverd 

in de Bibliotheek. 

- Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen aan deze actie.  

- Medewerkers, vrijwilligers en stagiairs van de Drentse bibliotheken en van Biblionet Drenthe en 

hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.  

- De winnaars krijgen in de Bibliotheek een cheque overhandigd. Elke winnaar geeft 

toestemming om gefotografeerd en/of gefilmd te worden. Foto’s en/of video-opnames zullen 

gebruikt worden door de Drentse Bibliotheken en/of Biblionet Drenthe op social media en de 

website.  

- Het prijzenpakket bestaat uit 12 × 2 kaarten voor de theatervoorstelling Het Pauperparadijs op 

vrijdagavond 21 juli 2017. De kaarten zijn alleen voor dit specifieke evenement geldig op deze 

locatie en datum.  

- Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie. Dat wil zeggen dat per 

persoon maximaal 2 kaarten worden weggegeven. 

- Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden 

uitgesloten.  

- Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Het is niet mogelijk om de prijzen te ruilen, over te dragen 

aan derden of in te wisselen voor geld.  

- Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van het niet 

uitreiken van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar, vervalt deze aan Biblionet 

Drenthe. 

- Als er boeken niet gevonden worden, vervallen de bijbehorende prijzen aan Biblionet Drenthe. 

- Biblionet Drenthe is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, zet- of drukfouten.  

- Biblionet Drenthe behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen 

en/of de actie voortijdig te beëindigen. 

- Door deel te nemen aan de Pauperparadijs-actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met 

de bovenstaande actievoorwaarden.  

- Voor opmerkingen, vragen of klachten over de Pauperparadijs-actie kan contact op worden 

genomen met communicatie@biblionetdrenthe.nl.  

 

mailto:communicatie@biblionetdrenthe.nl

