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Actievoorwaarden 

Winactie Miracles by Stella - Nationale Vegan 

Challenge 2023 

Deze winactie wordt georganiseerd door Miracles by Stella gevestigd in Amsterdam, 

ter promotie van haar producten. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met 

judith@miraclesbystella.com. 

De actie kan worden gedeeld via communicatiekanalen van de Nederlandse Vereniging 

voor Veganisme (NVV) en op Facebook en Instagram. Facebook, Instagram, hun 

moederbedrijf Meta en de NVV zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid. Op deze 

winactie is Nederlands recht van toepassing.  

Deelname 

● Deelname aan deze winactie is kosteloos; 

● Deelname vindt plaats door het inschrijfformulier in te vullen op de website van 

Miracles by Stella; 

● Ieder persoon kan maar één keer deelnemen; 

● Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder; 

● Medewerkers van de organisator zijn uitgesloten van deelname aan deze 

winactie; 

● Inschrijven voor deze winactie is mogelijk van 10 januari 2023 tot 16 januari 

2023 

● De organisator is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden 

van onrechtmatige deelname of fraude. 

Prijzen 

● De volgende prijzen worden verloot onder deelnemers: 

○ 1 keer Cadeauset Stella’s Favorites ter waarde van € 59,95; 

● De totale waarde van het prijzenpakket is € 59,95 

● Het is niet mogelijk gewonnen prijzen om te ruilen voor andere prijzen of een 

geldbedrag. 

Winnaar 

● De winnaars worden gekozen op 16 januari 2023 door middel van loting; 

● De winnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld; 

● Wanneer een winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt 

er een nieuwe winnaar aangewezen; 

● Prijzen worden alleen verzonden naar postadressen in Nederland, indien een 

winnaar geen postadres in Nederland heeft, wordt er een nieuwe winnaar 

aangewezen; 

● Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte 

gesteld. 
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Persoonsgegevens 

● Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en 

verstrekt aan externen; 

● Uiterlijk 30 dagen nadat alle winnaars zich hebben gemeld worden de 

persoonsgegevens van deelnemers verwijderd. 
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