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Actievoorwaarden: : Bij besteding van €15 aan December Kalenders ontvangt u een 
Klavertje 4 gratis. 

 
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lotto bv, 

gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: Nederlandse Loterij), 

georganiseerde actie: “Bij besteding vanaf €15 aan December Kalenders van €5 en of €10 euro 

ontvangt u een Klavertje 4 gratis.” (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van 

December Kalender bij Primera. 

2. De Actie loopt van 19 november t/m 2 december 2018 (hierna: de Actieperiode).  

3. Bij aankoop van €15 euro of meer aan December Kalenders in één transactie van €5 en of €10 

ontvangt de klant één Klavertje 4 Kraslot t.w.v. €1.  

4. Maximaal 1 gratis lot per klant. Indien de klant een veelvoud van €15 uitgeeft (bijv. €30), 

ontvangt hij nog steeds 1 Klavertje 4 Kraslot. 

5. Deze Actie geldt alleen bij aankopen in een winkel van Primera. 

6. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.  

7. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen. 

8. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Nederlandse Loterij afgedragen. 

9. Nederlandse Loterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of 

derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.   

10. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige 

informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Nederlandse Loterij. 

11. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Nederlandse Loterij. 

12. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.primera.nl/decemberkalender of op te vragen bij 

Nederlandse Loterij, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700AV Zoetermeer. 

13. Heeft u nog vragen? Ga naar www.nederlandseloterij.nl/klantenservice   

http://www.primera.nl/decemberkalender
http://www.nederlandseloterij.nl/klantenservice

