
WINACTIE
Maak maandelijks kans 
op een verhuispakket!
Vanaf mei t/m december 2021.



MAAK MAANDELIJKS KANS OP EEN 
VAN DE VERHUISPAKKETTEN

MET NIEUWE PANNEN T.W.V. €170,10
Wat kan je winnen? 
Tussen mei en december 2021 maak je maandelijks kans op een verhuispakket van Tefal. 

Waaruit bestaat het verhuispakket? 
Het pakket bestaat uit een 3-delige RVS kookpannenset van de serie Nordica en onze 
nieuwste koekenpan rond 28cm van de serie Unlimited samen t.w.v. €170,10 euro.

Hoe kan je winnen?
Meedoen is simpel! Inspireer anderen en deel een foto van jouw eerste maaltijd 
in jullie nieuwe woning op je Facebook of Instagram feed. Gebruik de Hashtag 
#geenmomentzonderTefal en tag @TefalNederland. Elke eerste maandag van de 
maand wordt de winnaar bekend gemaakt.

Actievoorwaarden
• Win een verhuispakket t.w.v. €170,10 bestaande uit een 3-delinge RVS 

kookpannenset (steelpan 16 cm, kookpan 20/24 cm) en één Tefal Unlimited 
Koekenpan 28

• Deze actie loopt van mei t/m december 2021.
• Deze winactie heeft 7 winnaars in totaal, geselecteerd uit deelname op Facebook 

of Instagram.
• De winnaar wordt elke eerste maandag van de maand bekend gemaakt.
• De winnaar ontvangt uiterlijk voor de 10e van de maand, om 17:00 uur een 

persoonlijk bericht. 
• De winnaar dient binnen 7 dagen contact met ons op te nemen, anders vervalt 

de prijs. Het is een wedstrijd op basis van subjectiviteit: een winnaar wordt 
gekozen en het is niet op basis van een loterij. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.

• Deelname aan deze actie kan vanaf 18+ jaar.
• Je bent in het bezit van een openbaar Instagram en/of Facebook profiel.
• Deelnemende beelden van de winactie kunnen gebruikt worden door Tefal om 

andere mensen via haar kanalen te inspireren.
• Tefal behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen. 
• Deze actie is enkel geldig in Nederland. 
• Tefal behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en 

bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor 
gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.

TEFAL.NL/NOG IN TE VULLEN


