
 

 

Actievoorwaarden winactie donateurs De Ronde Venen 

In februari 2023 verschijnt Handjehelpen op de omslag van de krant De Groene Venen. We vragen 

lezers of ze een bedrag willen doneren, om zo nog meer mensen te kunnen helpen. Onder de 

donateurs verloten we een mooie prijs.   

Wat kun je winnen? 

De prijs is een arrangement bij de Amstelkade voor 2 personen, bestaande uit: 

 

- Koffie met taart naar keuze 

- 1 uur suppen of kanoën 

- Een lekker broodje van de kaart met een drankje 

 

De prijs wordt aangeboden door de Amstelkade in Wilnis.  

 

Amstelkade 61 

3648 KA Wilnis 

Tel: 0172 - 40 80 80 (tot 17.00 uur) 

E-mail: amstelkade@reinaerde.nl 

 

 

Hoe kun je meedoen aan de winactie? 

Je maakt kans op de prijs door een donatie te doen vóór 1 maart 2023. Dit kan een eenmalige donatie 

zijn of een maandelijkse donatie. Je kunt doneren via iDEAL, via onze website: 

https://www.handjehelpen.nl/doneren/drv Doe je liever een overboeking? Dan kun je het bedrag 

overmaken naar rekeningnummer NL33INGB0003469504 t.n.v. Handjehelpen onder vermelding van 

je naam, e-mailadres en woonplaats. Bedankt! 

 

Let op: bij een deelname aan deze winactie door een minderjarige tot 16 jaar is toestemming van een 

ouder noodzakelijk. 

Hoe lang loopt de winactie? 

De krant met de speciale Handjehelpen-omslag verschijnt op 16 februari 2023 op de deurmat in De 

Ronde Venen. De actie loopt van 16 februari tot en met 1 maart 2023.  

 

Hoe wordt de winnaar geselecteerd? 

We verloten de prijs onder alle deelnemers uit De Ronde Venen die binnen de actieperiode een 

donatie hebben gedaan. De winnaar wordt willekeurig geselecteerd. 

 

Wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt? 

De winnaar wordt bekendgemaakt binnen een week na afloop van de actie, dus voor 8 maart. We 

nemen contact op via e-mail. Zorg er dus voor dat je het juiste e-mailadres achterlaat bij je betaling. 

De winnaar ontvangt een tegoedbon. Deze bon is maximaal een jaar geldig.  

 

Privacyreglement  

Handjehelpen vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens zorgvuldig te behandelen en 

houdt zich aan de AVG verordening. Lees hier meer. 

https://www.handjehelpen.nl/doneren/drv
https://www.handjehelpen.nl/klachten-en-privacyreglement

