
Actievoorwaarden Kraslot actie La Fontaine en Fean Vuurwerk 
De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door La 
Fontaine en Fean Vuurwerk aangeboden kraslot actie. 
 
Algemeen 

• Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden en is 
uitgesloten voordeelnemers jonger dan 18 jaar; 

• Door deelname aan deze aangeboden actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden; 
• Aan de deelnemers worden geen (communicatie-) kosten in rekening gebracht; 
• Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail 

sturen naar info@lafontaineheerenveen.nl  
• Deze actie dient ter promotie van het merk La Fontaine en Fean Vuurwerk 

 
Looptijd van de actie 
Deze actie loopt van 6 december 2022 t/m 24 december 2022. Deelname aan de actie is alleen 
binnen deze periode mogelijk. 
 
Prijzen 
De volgende prijzen worden ter beschikking gesteld: 
 
- 1x Superhoofdprijs vuurwerkpakket t.w.v. euro 799,00 (winkeladviesprijs) 
- 4x vuurwerkpakket t.w.v. euro 189,00 (winkeladviesprijs) 
- 10x vuurwerkpakket t.w.v. euro 119,00 (winkeladviesprijs) 
 

• Prijzen kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld. 
• Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet 

worden uitgekeerd; 
• De winnende kraskaarten worden op voorhand op een onafhankelijke wijze bepaald en 

verdeeld; 
• De winnaars van een vuurwerkpakket kunnen voor het afhalen van hun prijs contact 

opnemen met: 
 
Fean Vuurwerk, feanvuurwerk@gmail.com  
Middels het sturen van een mail kan er vervolgens een afspraak worden gemaakt om 
de prijs af te halen in de vuurwerkwinkel aan de Leeuwarderstraatweg 2 te 
Heerenveen. Afhalen kan op donderdag 29 of op vrijdag 30 december. 

 
Deelname 

• Gedurende de actieperiode ontvangt de deelnemer een kraskaart bij iedere besteding van 
€25,- bij La Fontaine. 

• De kraskaarten worden alleen verstrekt bij La Fontaine zolang deze voorradig zijn; 
• Door het verwijderen van het afdeklaagje kan de deelnemer meteen zien of hij een prijs 

heeft gewonnen; 
• De gewonnen kraskaarten voor Fean Vuurwerk kunnen ingeleverd worden t/m 30-12-2022, 

volg hiervoor de instructies op de kraskaart of in deze actievoorwaarden; 
• De foodprijzen kunnen in overleg met La Fontaine worden verzilverd tegen inlevering van de 

originele en onbeschadigde kraskaart. De kraskaart dient als bewijs ingeleverd te worden. 
 
  



Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zullen niet worden bewaard. 
 

Aansprakelijkheid 
• Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf 

verantwoordelijk en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer. 
• La Fontaine en Fean Vuurwerk zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit 

of samenhangt met deze actie. 
• La Fontaine en Fean Vuurwerk verstreken geen enkele garantie op de te verstrekken prijzen. 
• Slotbepalingen 
• La Fontaine en Fean Vuuwerk behouden zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van 

redenen eenzijdig de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 
• In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins 

ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, wordt het recht 
voorbehouden om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten. 

• Typ- en drukfouten voorbehouden. 
• Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd 

aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland. 
• • Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van La 

Fontaine/Fean Vuurwerk zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen 
waaraan de deelnemer zich dient te houden. 
 
La Fontaine    Fean Vuurwerk 
Gemeenteplein 59   Leeuwarderstraatweg 2 
8442 MB  Heerenveen   8441 PE Heerenveen  
info@lafontaineheerenveen.nl   feanvuurwerk@gmail.com 
 

 


