Kleur jezelf naar het Efteling Hotel.
Wil jij straks wakker worden in het Efteling Hotel en meteen de Efteling bezoeken? Dit is je kans!
Pak je kleurspulletjes en ga aan de slag. Kleur de tekening zo mooi mogelijk en misschien win jij wel
de superhoofdprijs! Dat is een overnachting in het Efteling Hotel en toegangskaarten voor de Efteling.
Of een van de andere prijzen zoals een Pardoes-pop of Efteling-pins! Lever deze kleurplaat in bij
Holle Bolle Gijs in de Albert Heijn winkel. Dat kan t/m 6 mei 2006. Veel succes!
Actievoorwaarden:
• Efteling-kleurplaten kunnen worden ingeleverd van maandag 17 april t/m zaterdag
6 mei 2006.

• Winnaars van de Efteling-prijzen per Albert Heijn winkel ontvangen voor
19 mei 2006 bericht.
• De winnaar van de superhoofdprijs ontvangt voor 9 juni 2006 bericht.

• Deelname aan deze actie staat open voor iedereen t/m 7 jaar.

• De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.

• Per Albert Heijn winkel is een Efteling-prijzenpakket beschikbaar met prijzen t.w.v.

• Persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitkeren van de prijs en worden niet

maximaal 21.95 euro.
• De winnaar van de Efteling-superhoofdprijs wordt gekozen uit de winnaars per
Albert Heijn winkel.
• De superhoofdprijs is een Efteling-arrangement met overnachting in een familiekamer in
het Efteling Hotel en Efteling-entreebewijzen voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar.
• Kleurplaten mogen op alle manieren worden ingekleurd, maximaal 1 inzending per
deelnemer.
• De kleurplaten worden na inlevering eigendom van Albert Heijn bv.
• Albert Heijn bv kiest de winnaars. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

aan derden verstrekt.
• Alleen kleurplaten met volledig ingevulde NAW-gegevens komen in aanmerking voor
het winnen van een prijs.
• Albert Heijn bv behoudt zich te allen tijde het recht voor de kleurwedstrijd tussentijds
aan te passen of te beëindigen.
• Deelnemers en hun ouders/verzorgers geven Albert Heijn bv toestemming om de
ingeleverde kleurplaten op welke wijze dan ook openbaar te maken.
• Deelnemers en hun ouders/verzorgers geven toestemming om mee te werken aan
elke vorm van publiciteit.
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