
1. Bij aanschaf van een heel brood naar keuze ontvang je van 11 t/m 23 oktober 2021 een   

 stempel. In onze winkel Mariahoeve ontvang je van 11 t/m 16 oktober 2021 stempels. 

2. Winkel Mariahoeve is van 18 t/m 22 oktober gesloten.

3. Met 5 stempels is de spaarkaart vol.

4. Een volle spaarkaart kan van 25 t/m 30 oktober worden ingeleverd in alle winkels van   

 Bakker Klink.

5. Per klantbezoek kan er 1 volle spaarkaart worden ingeleverd.

6. Een volle spaarkaart hoeft niet ingevuld te zijn, wanneer je alleen en gratis brood wil   

 afhalen. 

7. Het volledig invullen van persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail 

 adres) is wel een voorwaarde voor deelname voor de hoofdprijs.

8. Wanneer je de spaarkaart volledig ingevuld inlevert, maak je automatisch kans op de hoofd 

 prijs.

9. De hoofdprijs van een jaar lang gratis brood, wordt 1x weggegeven en bestaat uit 52 weken  

 lang 2 broden naar keuze per week.

10. De 52 weken zijn aaneensluitend van week 41 2021 t/m week 41 2022.

11. De hoofdprijs is op persoonlijke titel en daarmee niet overdraagbaar.

12. De vernoemde hoofdprijs wordt uitgereikt onder deelnemende klanten van Bakker Klink.

13. Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen met de winnaar. 

14. De winnaar van de hoofdprijs wordt telefonisch op de hoogte gesteld en gaat akkoord met  

 publicatie van naam en woonplaats op onze website. 

15. Bij het afhalen van de hoofdprijs zal je worden gevraagd of we een foto van jou en de   

 gewonnen prijs op onze sociale mediakanalen mogen zetten. 

16. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten. 

17. Deze actie wordt u aangeboden ter promotie van Bakker Klink. Kijk voor alle vestigingen op  

 https://bakkerklink.nl/winkels

18. De stempels worden uitsluitend uitgereikt bij aankopen en/of afhalen van particuliere   

 bestellingen in onze winkels. 

19. Bezorging en doorverkoop zijn uitgesloten van deze actie.

20. Medewerkers van Bakker Klink zijn uitgesloten van deelname. 
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