
GRATIS WINKELEN BIJ 
AZALP VOORDEELSHOPS?

DOE DAN MEE MET 
ONZE FOTOWEDSTRIJD! 

Maak een foto van uw 
aankoop bij AZALP en 
win een waardecheck!

Maak een mooie, sfeervolle, creatieve,
orginele, scherpe foto van uw Azalp-aankoop.

Lees de spelregels en voorwaarden op pag 2. 

Verstuur de foto, onder vermelding van uw 
ordernummer naar foto@azalp.com.

U mag zoveel foto’s insturen als u wilt.

Wij, bij AZALP, zijn nauw betrokken bij onze 
producten en onze klanten. Service en kwaliteit zijn 
voor ons vanzelfsprekend. Maar we vinden het wel 
jammer dat we nooit zien hoe en waar ons product 
gebruikt wordt.

We hopen daarom een beroep te mogen doen op 
uw creativiteit en nodigen u van harte uit een mooie 
foto te maken van uw blokhut, sauna, zwembad of 
ieder ander product dat u hebt aangeschaft bij één 
van onze winkels.

De mooiste foto’s geven wij graag een prominente 
plaats op één van onze websites.  Daarbij maakt u 
kans op een waardecheck.

Hoofdprijs: 
waardecheque t.w.v. 

€ 500,-  
te besteden bij AZALP voordeelshops

Kwartaalprijs: 
waardecheque van 

€ 150,-
te besteden bij AZALP voordeelshops

Hoe doet u mee:



voor het betre ende kwartaaleinde, doch uiterlijk 31 december 2022
, bij ons binnen moet(en) zijn

Medewerkers van Azalp.nl BV komen niet in aanmerking voor de 
beschikbaar gestelde prijzen. 

De foto's kunnen gemaild worden naar foto@azalp.com 
onder vermelding van het Azalp ordernummer .

De foto’s dienen een minimale resolutie van 800 x 600 pixels te 
bezitten. Kleinere foto's doen niet mee aan de wedstrijd en worden 
dus niet geaccepteerd. 

Beelden groter dan 10 Mb, kunnen op een gegevensdrager, per post, 
gestuurd worden naar: 

Azalp Fotowedstrijd, 
Postbus 129, 
4870 AC Etten-Leur
Nederland 

(Het materiaal wordt niet geretourneerd).  

Prijzen
Een jury, bestaande uit de directie en marketingafdeling van Azalp 
Voordeelshops, beoordeelt de foto's. 

Er wordt ieder kwartaal één winnaar geselecteerd, er zijn 
gedurende de hele wedstrijd in totaal 4  kwartaalprijzen van ieder 
150 euro te winnen. Deze prijzen worden in de vorm van een Azalp 
waardebon aan u uitgereikt. De te winnen waardebonnen zijn 
persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.

Ieder kwartaal wordt via www.azalp.be de prijswinnaar publiekelijk 
bekend gemaakt en krijgt de prijswinnaar persoonlijk bericht. De 
winnende foto´s worden in een galerij op de website van Azalp.nl BV 
getoond. Bij publicatie van een foto wordt de naam en woonplaats 
van de deelnemer vermeld.

De jury kiest uit de 4  foto’s die een kwartaalprijs hebben gewonnen 
de mooiste inzending die hiermee de hoofdprijs van € 500,- zal 
winnen. Deze prijs wordt in de vorm van een Azalp waardebon aan u 
uitgereikt. De te winnen waardebon is persoonsgebonden, niet 
inwisselbaar voor geld of andere prijzen.

Azalp Voordeelshops stelt de prijzen ter beschikking en de 
voorwaarden en reglementen van Azalp.nl BV zijn van toepassing. 

Over de uitslag wordt geen correspondentie, noch telefonische 
communicatie gevoerd. 

Privacy policy
De gegevens die de deelnemer bij zijn/haar deelname opgeeft, 
worden verwerkt om de fotowedstrijd te beheren en de winnaars te 
bepalen. 

De gegevens van deelnemers worden niet gebruikt voor andere 
doeleinden dan de hierboven vermelde. Deze gegevens blijven 
strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of 
op enige andere wijze bekendgemaakt aan derden. 

Vere ening van auteursrecht en toestemming van afgebeelde 
personen zijn de verantwoordelijkheid van de fotograaf. Azalp.nl BV 
behoudt zich het recht voor om de afbeeldingen te gebruiken voor 
promotiedoeleinden. 

Aansprakelijkheid
Azalp.nl BV is niet aansprakelijk in geval de fotowedstrijd door 
technische onderbrekingen gedurende een bepaalde tijd onder-
broken wordt. 

Azalp.nl BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsucces-
volle pogingen om deel te nemen aan de fotowedstrijd. 

De Azalp Voordeelshops fotowedstrijd loopt van 1 januari 2022 tot 
31 december 2022 en kan op elk moment door Azalp.nl BV worden 
uitgebreid, onderbroken of stopgezet. 

Met uw deelname aan de fotowedstrijd geeft u Azalp.nl BV het recht 
deze zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten voor 
publicitaire doeleinden te gebruiken. De foto's worden en blijven 
eigendom van Azalp Group BV. Dit geldt ook voor de niet-winnende foto’s. 

Deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de foto is en in het 
bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle 
persoonlijkheidsrechten) op de foto.

Indien er personen behalve deelnemer op de foto zijn geportret-
teerd, garandeert deelnemer dat hij/zij beschikt over alle rechten 
van de andere personen (zoals portretrecht, persoonlijkheidsrech-
ten, enz.) met betrekking tot de foto en dat de geportretteerde 
perso(o)n(en) toestemming voor de deelneming van de actie 
hebben gegeven.

Bij een eventueel geschil tussen u en/of derden betre ende de 
geplaatste foto is Azalp.nl BV niet aansprakelijk. 
Met deelname aan de wedstrijd vrijwaart u Azalp.nl BV volledig voor 
alle kosten resulterend uit een vordering van een derde welke 
direct of indirect het gevolg is van plaatsing van een aangeboden 
foto, waarin uitdrukkelijk begrepen vorderingen wegens inbreuk op 
enig intellectueel eigendomsrecht, inbreuk op privacyrechten, 
onrechtmatige daad en in strijd met wettelijke bepalingen. 

Spelregels en voorwaarden

Voor de Azalp fotowedstrijd gelden de volgende 
spelregels en voorwaarden:

Deelname
Door deel te nemen aan de fotowedstrijd, aanvaardt men deze 
voorwaarden en regels als ook de beslissingen van de jury, die 
de nitief zijn en in alle opzichten bindend. 

Een deelnemer kan met meerdere foto's meedingen naar een prijs. 
U dient deze foto's zelf gemaakt te hebben. 

De ingezonden foto's moeten betrekking hebben op het product (of 
de producten) die u hebt aangeschaft bij Azalp Voordeelshops en 
dienen uiterlijk 31 december 2022 bij ons binnen te zijn. Om in 
aanmerking te komen voor een kwartaalprijs geldt dat uw foto(s) 
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