
Algemene actievoorwaarden CIGO 

Winacties 

• Om deel te mogen nemen aan een winactie, moet een deelnemer een 

minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere 

deelnemers zijn uitgesloten van deelname 

• Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie, tenzij anders 

vermeld 

• De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze 

• Over de uitslag van een winactie kan niet worden gecorrespondeerd 

• Niet alle CIGO winkels verkopen de artikelen of nemen deel aan de 

acties/prijsvragen 

• CIGO behoudt zich het recht voor om acties, zonder opgave van reden, 

tussentijds stop te zetten 

• Het gewonnen product kan afwijken van de getoonde afbeelding 

• Wanneer je deelneemt aan acties of prijsvragen waarbij je gegevens worden 

gevraagd geef je toestemming dat wij je gegevens gebruiken om deze actie uit te 

voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze 

marketingacties te meten. Daarnaast stem je in met het gebruik van je gegevens 

bij het inrichten en versturen van marketingcampagnes binnen de formules van 

Convenience Concept b.v. Afmelden voor alle communicatie kan ten alle tijde 

door een email te sturen naar info@cigo.nl met daarin je n.a.w. gegevens en 

emailadres 

Kortingen en overige aanbiedingen 

• Aanbiedingen zijn geldig voor de duur zoals vermeld 

• Indien de looptijd van een folderactie niet expliciet vermeld is, geldt de looptijd 

van de folder, zoals bovenin op de voorpagina is vermeld 

• Voor alle acties geldt: op=op 

• Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden 

• Niet alle CIGO winkels verkopen de artikelen of nemen deel aan de 

acties/prijsvragen 

• CIGO behoudt zich het recht voor om acties, zonder opgave van reden, 

tussentijds stop te zetten 

• Het fysieke product kan afwijken van de getoonde afbeelding 

• Prijzen zijn in euro's en inclusief BTW 

• Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar voor 

geld 

• Wanneer er een gratis product wordt weggegeven bij aankoop van een bepaald 

product geldt altijd op = op 

Heb je nog vragen over de actievoorwaarden? Neem gerust contact op met CIGO via 

telefoonnummer 088-1261000 of mail naar info@cigo.nl 

mailto:info@cigo.nl

