Actievoorwaarden
In de periode van 01-09-2022 tot en met 31-12-2022 lopen er twee acties voor nieuwe
Omringpashouders. Allereerst krijgen nieuwe Omringpashouders de resterende maanden van
2022 gratis vanaf 01-09-2022. Vanaf 03-10-2022 komt daar een actie bij, klanten kunnen dan
kiezen uit een Albert Heijn cadeaukaart t.w.v. € 10,- of een donatie van € 10,- aan één van de
geselecteerde Omringlocaties. Klanten doen automatisch aan beide acties mee als zij pashouder
worden. Door deelname aan de actie verklaart u akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden vanaf donderdag 1 september 2022
Laatste maanden GRATIS
In de periode van 01-09-2022 tot en met 31-12-2022 is de Omringpas gratis voor nieuwe
pashouders.
1. Voor de actie geldt dat nieuwe aanmeldingen voor de Omringpas een gratis pas ontvangen
in de periode 01-09-2022 tot en met 31-12-2022. Voor nieuwe pashouders die deelnemen
aan deze actie geldt dat zij niet eerder dan 31-12-2023 de pas kunnen stopzetten. Nieuwe
pashouders zijn de pasbijdrage voor het jaar 2023 verschuldigd aan Omring.
2. Deze actie is bedoeld voor nieuwe klanten van Omringpas. Bestaande klanten zijn
uitgesloten van deelname.
3. De actie loopt vanaf 01-09-2022 tot en met 31-12-2022.
4. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die
hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
6. Als u geen gebruik meer wilt maken van de Omringpas dient u de pas vóór 01-12-2023 op te
zeggen. Het aanschaffen van de Omringpas is een doorlopend proces. Dit kan alleen als u
vóór 1 september 2022 pashouder bent geworden én niet heeft deelgenomen aan de
bovengenoemde actie.

Aanvulling actievoorwaarden vanaf maandag 3 oktober 2022
De bovenstaande voorwaarden gelden ook voor deze nieuwe actie.
AH cadeaukaart & donatie aan locatie
In de periode van 03-10-2022 tot en met 31-12-2022 kunnen nieuwe Omringpashouders kiezen uit
één van de twee incentives.
1. Voor de actie geldt dat alle nieuwe Omringpashouders mogen kiezen uit een Albert Heijn
cadeaukaart t.w.v. € 10,- voor uzelf of een donatie aan één van de geselecteerde
Omringlocaties t.w.v. € 10,-.
2. De actie loopt vanaf 03-10-2022 tot en met 31-12-2023.
Uitreiking Albert Heijn cadeaukaart t.w.v. € 10,3. Er wordt maximaal 1 cadeaukaart per huishouden uitgereikt.
4. Binnen 3 weken na afloop van de actie, dus voor 22-01-2023, worden alle pashouders die
voor een AH cadeaukaart hebben gekozen per e-mail op de hoogte gesteld. Indien geen emailadres bekend is, worden zij per post op de hoogte gesteld.
5. De cadeaukaarten worden na afloop van de actie, door de nieuwe pashouders, op vertoon
van de bevestigingsmail of bevestigingsbrief in de dichtstbijzijnde Omringwinkel opgehaald.
6. Omring kan het recht op de cadeaukaarten laten vervallen, indien de deelnemer na
meerdere keren contact (e-mail en telefonisch) niet binnen twee weken reageert.

7. Zodra de deelnemer de cadeaukaart heeft ontvangen van Omring, draagt Omring geen
verantwoordelijkheid meer.
8. Over het al dan niet toekennen van een gratis cadeaukaart kan niet worden
gecorrespondeerd.
9. De cadeaukaart is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
10. De cadeaukaart is niet geldig in combinatie met andere lopende acties.
11. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de cadeaukaart vervalt deze aan
Omring.
12. Het bedrag is niet inwisselbaar voor cash geld.
Donatie aan locatie t.w.v. € 10,13. U kunt kiezen voor een donatie van € 10,- aan één van de geselecteerde Omringlocaties.
14. De volgende woonzorglocaties van Omring zijn uitgekozen: Overvest (Enkhuizen), de Hoge
Hop (Hoorn) en Den Koogh (Den Helder).
15. Het geld wordt besteed aan activiteiten of de aanschaf van spullen ten behoeve van de
bewoners van de desbetreffende Omringlocatie.
a. Overvest: aanschaf van spellen (zoals Koersbal en laddergolf).
b. De Hoge Hop: gezamenlijke activiteit (picknick, inclusief éxtra evenement).
c. Den Koogh: Activeren van de tuin (aanschaffen van buitenspellen en dieren).
16. Het overgebleven bedrag wordt besteed aan gezamenlijke activiteiten voor alle bewoners.
17. Binnen 3 maanden, dus vóór 01-04-2022, zullen nieuwe pashouders die hun e-mailadres
hebben achtergelaten een overzicht krijgen met wat er met het geld is gebeurd.
Uw gegevens
1. U geeft Omring toestemming uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres,
woonplaats en geboortedatum op te slaan zodat wij u kunnen benaderen voor eventuele
vragen en/of informatie met betrekking tot deze actie.
2. De aanvrager dient ouder dan 18 jaar te zijn.
3. De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, conform onze
privacyverklaring.
4. U garandeert dat u zelf de rechtmatige gebruiker bent van het opgegeven e-mailadres.
5. Indien de gegevens niet volledig of correct zijn ontvangen, vervalt het recht op de gratis
Omringpas.
6. Omring behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten die aantoonbaar misbruik maken
van de actie.

