
Actievoorwaarden 
 
1 Algemeen 
1.1 De Actie loopt van 10 oktober 2022 tot en met 31 december 2022. 
1.2 Deelnemers aan de Actie (“Deelnemer”) dienen minimaal 18 jaar te zijn op het moment van 
deelname op de actiepagina. 
1.3 Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze 
Actievoorwaarden. 
 
2 De Actie 
2.1 Deelname aan deze Actie staat open bij de aankoop van de Herome Eye Care producten 
producten (Herome Brow Powders, Brow Gels, Brow Pencils, Make-up removers, Kohl Liners, Mascara’s, 
Wimperserum, Tweezers, Duo Sharpener, Brow Stencils en Highlighters). Ieder aankoopbewijs van één van 
voorgenoemde producten uit de Herome Eye Care lijn telt als 1 deelname in de gehele actieperiode. 
 
 
3 Behandeling inzendingen 
3.1 Alleen officiële aankoopbewijzen (fysieke bon of digitale bon) worden behandeling genomen. 
 
4 Termijnen 
4.1 De bekendmaking van de winnaars van de hoofdprijs vindt plaats op 3 januari. 
Winnaars worden via onze nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Ook wordt de naam van de winnaar bekend gemaakt op 
herome.com. 
4.2 Indien een winnaar 14 dagen na afloop van de bekendmaking geen reactie geeft, dan vervalt 
de aanspraak op de prijs automatisch. 
 
5 Jury 
5.1 De winnaar wordt willekeurig en onpartijdig door onze jury gekozen. 
5.2 Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
6 Prijs & Verblijf 
6.1 De locatie van het verblijf in Mallorca houden wij nog even geheim. De reis is bestemd voor maximaal 2 personen 
op basis van 1 week verblijf in een tweepersoonskamer. De kosten van de accommodatie zoals hiervoor vermeld 
komen voor rekening van Herome. Ook de kosten in de omschrijving van de reis zijn voor rekening van Herome. 
6.2 De reisdata zullen gepland worden op basis van beschikbaarheid binnen de periode 01/04/2023 en 31/05/2023. 
6.3 De definitieve verblijfsperiode wordt schriftelijk door Herome bekend gemaakt. 
6.4 De reis naar Mallorca is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
6.5 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, andere goederen of iets anders. 
 
7 Publiciteit 
7.1 Deelname aan winactie geeft Herome toestemming om eventuele ingezonden foto's/video's 
te gebruiken. Met jouw deelname geef je aan dat jij jouw medewerking zult verlenen aan 
eventuele door Herome georganiseerde publiciteitsacties, maar ook dat Herome het recht 
heeft je naam en beeltenis in de media te gebruiken die verband houden met de Actie. 
 
8 Uitsluiting 
8.1 Herome heeft het recht om een deelnemer van de Actie uit te sluiten als blijkt dat de 
deelnemer gegevens heeft verstrekt die onjuist, onvolledig of misleidend zijn of 
in strijd handelt met deze Actievoorwaarden. 
8.2 Personeelsleden van Herome, de juryleden alsmede de familieleden tot de derde graad van 
al de voornoemde personen, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. 
 
9 Aansprakelijkheid 
9.1 Herome is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit deze reis, uit het gebruik (van de informatie) op de 
website of het ontbreken van een aankoopbewijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook met betrekking tot 
het zoekraken van gegevens. 
9.2 Herome is niet aansprakelijk voor aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te 
maken in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik 
van de prijzen. 
9.3 Met het aanvaarden van de prijs, accepteert de winnaar te allen tijde volledige en complete 
verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen veiligheid en welzijn, waaronder het regelen 
van zijn of haar eigen visa en andere reisvereisten. 
9.4 De winnaar is verantwoordelijk voor een geldig reisdocument en eventuele verzekeringen; 
kosten daarvan komen voor eigen rekening. 
 
10 Persoonsgegevens 



10.1 De naam- en adresgegevens en/of andere persoonsgegevens die Herome verkrijgt via mailcontact zullen worden 
opgenomen in een bestand. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden 
alleen gebruikt door Herome en worden niet verstrekt aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt zoals hieronder 
beschreven in 10.2. 
10.2 Deelname aan de Actie impliceert dat jij Herome toestemming geeft je naam- en adresgegevens te gebruiken om 
je eventueel en te informeren over (nieuwe) Herome producten en/of acties. 
10.3 Herome mag vragen om een kopie van het legitimatiebewijs. 
 
11 Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring 
11.1 Door deelname aan de Actie worden de Deelnemers geacht op de hoogte te zijn van de Actievoorwaarden en 
worden zij geacht met die voorwaarden in te stemmen. 
 
12 Diversen 
12.1 Herome adviseert de prijswinnaars een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De kosten hiervoor komen 
voor rekening van de prijswinnaars. 
12.2 De prijswinnaar aan de Actie kan geen aanspraak maken op financiële compensatie indien hij of zij niet de prijs in 
ontvangst kan nemen. 
12.3 Het is niet mogelijk, om na het doorgeven van de gegevens van jouw reisgenoot, te veranderen voor een andere 
reisgenoot. 
12.4 Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, 
ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je 
dan ook niet aan Facebook, maar aan Herome. 
 
 


