
Actievoorwaarden ‘HEMA Komt in beweging’ 2021 

Deelname aan deze actie is niet verplicht voor het behalen van je Weekdoel. De prijzen: 

[a] 1 minuut gratis winkelen bij een HEMA winkel  
[b] 1.000 x  HEMA cadeaubonnen t.w.v. €5 

 [c]  750 x  HEMA cadeaubonnen t.w.v. €4  
[d] 250 x  HEMA cadeaubonnen t.w.v. €3 

Prijswinnaars moeten voldoen aan [1] het in de periode van maandag 4 oktober 2021 tot en met 
zondag 7 november 2021 minimaal 3 keer behalen van het Weekdoel. Alsook [2] antwoord geven op 
3 quizvragen. Voor het toekennen van prijzen wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen:  

[1] deelnemers die tijdens de campagneperiode 3 keer hun Weekdoel behalen, zij dingen 
mee naar prijs [d]. 
 [2] deelnemers die tijdens de campagneperiode 4 keer hun Weekdoel behalen, zij dingen 
mee naar prijs [c]. 
 [3] deelnemers die tijdens de campagneperiode 5 keer hun Weekdoel behalen, zij dingen 
mee naar prijs [b] en de hoofdprijs [a]. 

Voor alle groepen geldt dat de ingevulde quizvragen doorslag geven of iemand wel of geen prijs 
ontvangt. De eerste prijs gaat naar degene wiens antwoorden het dichtst bij de werkelijke 
antwoorden in de buurt komen - waarbij wordt gekeken naar het gemiddelde van alle antwoorden. 
De tweede prijs gaat naar degene die vervolgens het dichtst bij de werkelijke antwoorden in de buurt 
komt, etc. etc. 

Winnaars worden uiterlijk 21 november 2021 per e-mail op de hoogte gesteld. Als de deelnemer zich 
heeft afgemeld voor het ontvangen van e-mails van SamenGezond geeft de deelnemer door 
deelname aan deze actie toestemming om het bij SamenGezond bekende e-mailadres eenmalig te 
gebruiken als de deelnemer prijswinnaar is. 

SamenGezond zal alle persoonsgegevens die zij van de deelnemer verkrijgt in het kader van deze 
actie vertrouwelijk en conform de eisen van gegevensbeschermingswetgeving behandelen. De 
persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

De winnaar van de hoofdprijs [a] gaat akkoord dat de minuut gratis winkelen wordt gefilmd en het 
beeldmateriaal verspreid mag worden voor commerciële doeleinden. HEMA kiest in samenspraak 
met de winnaar het HEMA filiaal uit waar de minuut gratis winkelen gaat plaatsvinden. De aankopen 
mogen niet geretourneerd worden en de verkoopwaarde in contanten ontvangen. Je draagt zelf een 
of meerdere HEMA winkelmandje(s) en mag deze vullen. Van alle gekozen artikelen mag 1 stuk 
meegenomen worden. 

Tijdens de minuut gratis winkelen mogen de volgende artikelen i.v.m. wettelijke bepalingen niet 
worden meegenomen; geneesmiddelen, boeken, telefoonkaarten, zuigelingenvoeding en artikelen 
die binnen de categorie ‘new services’ vallen (zie https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/diensten). 
Je moet meerderjarig zijn en in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats hebben.  
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