
FRIDAY Giveaway 2022 voorwaarden

1. De FRIDAY Giveaway 2022 (hierna: de Giveaway) wordt aangeboden door Make-Up
Online B.V. kantoorhoudende te Hogehilweg 17, 1101 CB, Amsterdam (hierna: FRIDAY
Mascara).

2. Door deel te nemen aan de Giveaway verklaart de Deelnemer (hierna: Deelnemer)
akkoord te gaan met de onderstaande Actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden).

3. Tijdens de Giveaway worden er twee prijzen weggegeven.
Prijs 1: Ugg pantoffels & een FRIDAY Mascara ter waarde van €121,70
Prijs 2: Rituals geurkaars, Paula’s choice exfoliant (full size), Collistar magic drops & een
FRIDAY Mascara ter waarden van €111,25

4. Deelname aan de Giveaway is mogelijk v.a. Vrijdag 9 december 2022 via Instagram. Na
Vrijdag 16 december 2022 is het niet meer mogelijk om deel te nemen. Om deel te nemen
aan de Giveaway moet de Deelnemer woonachtig zijn in Nederland of België.

5. De Winnaars van de prijzen (hierna: de Winnaars) worden bekend gemaakt via Instagram
story op het account @fridaymascara op Vrijdag 16 december 2022.

6. Om in aanmerking komen voor de Giveaway prijzen moet de Deelnemer het volgende
doen:

I. @fridaymascara volgen op Instagram
II. Een vriend of vriendin taggen in de comments
III. De post delen in een story inclusief tag
IV. Account niet op privé hebben staan

7. Elke Deelnemer kan eenmalig deelnemen aan de Giveaway en maakt hiermee kans op
één van de prijzen die worden weggegeven.

8. De Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste adresgegevens
via de Instagram DM.

9. Eventueel gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar. Het is daarnaast ook niet mogelijk
om prijzen in te wisselen voor geld of om te ruilen voor vervangende prijzen.

10. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Giveaway kunnen van deelname
worden uitgesloten.

11. FRIDAY Mascara is niet aansprakelijk voor eventuele opmaak-, type- of drukfouten.

12. FRIDAY Mascara kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt
als gevolg van (het gebruik van) de door haar uit te keren prijzen.

13. FRIDAY Mascara verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.



14. FRIDAY Mascara heeft het recht om ten alle tijden de actie op enige wijze te wijzigen, te
completeren of te beëindigen.

December 2022, Make-Up Online B.V.

Indien u een opmerking, vraag of klacht heeft over bovengenoemde Actievoorwaarden kunt
u contact opnemen via 085 782 2928 of support@fridaymascara.com


