
Actievoorwaarden voor 5 x kookboek van Lisa goes Vegan: Vegan 
Comfortfood  
 
 

1. De “Winactie kookboek Lisa goes Vegan” actie (hierna te noemen: de Actie) wordt 
aangeboden door de Vereniging Milieudefensie (hierna te noemen: Milieudefensie). 

2.  De Actie loopt van 2 december 2020 tot en met 26 december 2020 (hierna: de 
Actieperiode).  

3. Eenieder die in de Actieperiode het actieformulier invult, maakt kans op 1 van de 5 
kookboeken van Lisa goes Vegan t.w.v. €40,95. 

4. Voor deelname aan de actie is een minimumleeftijd van 16 jaar vereist. 
5. Maximaal 1 deelname per persoon en enkel voor Nederlands ingezetenen. 
6. De totale waarde (consumentenwaarde) van de Actie betreft €204,75. 
7. De prijzen worden verloot middels een onpartijdige trekking door een werknemer van 

Milieudefensie in de 3e week van januari 2021. In totaal zijn er 5 winnaars die alle 5 het 
kookboek Vegan Comfortfood ontvangen. 

8. De winnaars van de prijzen worden uiterlijk 12 januari 2021 persoonlijk door 
Milieudefensie benaderd.  

9. De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en / of andere prijzen. 
10. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen. 
11. Indien de winnaar binnen 2 weken na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij 

Milieudefensie bekende gegevens en / of niet heeft gereageerd op de berichtgeving 
hieromtrent van Milieudefensie, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar. 

12. Milieudefensie behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te 
schorten , te verlengen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de 
deelnemer en zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de 
deelnemer. Milieudefensie streeft er naar om in geval van wijziging, opschorting of 
beëindiging van de Actie dit zo spoedig mogelijk te communiceren via hun website. 

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

14. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Milieudefensie. 
15. Medewerkers van Milieudefensie zijn uitgesloten van deelname.  
16. Vragen/opmerkingen of klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij de 

Afdeling Servicelijn, Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam of via 
service@milieudefensie.nl. 

17. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. 
18. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovengenoemde 

actievoorwaarden. 


