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SPELREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE SPAARKAARTACTIE, 
ONLINE WINACTIE GEZINSTICKET EN ONLINE WINACTIE KIJKJE ACHTER DE 
SCHERMEN VAN MAKADO BEEK EN GAZIAZOO  

Coöperatieve Winkeliersvereniging "MAKADO" Super-Center Beek u.a. handelend onder de 
naam Makado Beek en GaiaPark B.V. handelend onder de naam GaiaZOO zijn samen een 
twee acties gestart waarbij je als klant van winkelcentrum Makado Beek kan deelnemen. 

  

Spaaractie tweede toegangskaart gratis GaiaZOO, de spelregels  

• Deze spelregels hebben betrekking op de spaarkaartactie tweede toegangskaart 
gratis.  

• Van woensdag 1 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019 ontvangen klanten van Makado 
Beek bij besteding van 15 euro of meer per winkel / horecagelegenheid één 
actiesticker voor de spaarkaart. 

• Bij alle winkels en horecagelegenheden in Makado Beek liggen spaarkaarten die je 
kunt meenemen.  

• De winkels en horecagelegenheden in Makado Beek zijn opgedeeld in vier delen met 
elk een eigen kleur. Op de spaarkaart moeten vier actiestickers worden geplakt 
waarvan elke kleur (groen, blauw, paars en goud) één actiesticker. In totaal dus vier 
verschillende actiestickers.  

• Een volle spaarkaart geeft recht op één gratis tweede toegangskaart bij aankoop van 
een eerste toegangskaart bij de kassa van GaiaZOO. De goedkoopste toegangskaart 
is gratis.  

• Een spaarkaart wordt ingenomen bij de kassa van GaiaZOO en kan derhalve maar 1 
keer worden ingeleverd. Ruilen of restitutie is niet mogelijk. 

• Kinderen t/m 2 jaar mogen gratis naar binnen. 
• Een volle spaarkaart kan t/m 21 juli 2019 worden ingeleverd bij de kassa van 

GaiaZOO. 
• Spaarkaarten zijn niet geldig in combinatie met e-tickets, abonnementen en andere 

aanbiedingen / kortingsacties. Losse actiestickers geven geen recht op korting. 
Doorverkoop van spaarkaarten is niet toegestaan. 

• GaiaZOO accepteert uitsluitend originele Gaia-spaarkaarten met vier verschillende 
actiestickers. Wordt hier niet aan voldaan, dan behoudt GaiaZOO het recht om 
spaarkaarten te weigeren.  

• Kijk voor de actuele openingstijden van GaiaZOO op de website GaiaZOO.nl. 
 

 
 
Online winactie gezinstickets, de spelregels 
 

• Deze spelregels hebben betrekking op de online winactie gezinsticket. 
• Via de pagina makadobeek.nl/GaiaZOO kunnen deelnemers zich inschrijven voor de 

nieuwsbrief van Makado Beek. Hierdoor maakt de deelnemer kans op het winnen van 
één van de twee gezinstickets van GaiaZOO. 
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• Op 31 mei 2019 worden onder alle nieuwsbriefinschrijvingen twee gezinstickets 
verloot. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk 
geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.   

• De winnaars worden ook bekend gemaakt via de nieuwsbrief. 
• Een gezinsticket bestaat uit een jaarabonnement t/m 4 personen van GaiaZOO.  
• Op het jaarabonnement zijn de voorwaarden van GaiaZOO van toepassing. Bekijk de 

voorwaarden op gaiazoo.nl/mijn-gaiazoo/voordelen-voor-vrienden-in-2019. 
• De gezinstickets mogen niet worden doorverkocht.  

 
 
 
Online winactie: kijkje achter de schermen, de spelregels 
 

• Deze spelregels hebben betrekking op de online winactie op de officiële 
Facebookpagina (facebook.com/MakadoBeek/) en Instagrampagina 
(instagram.com/winkelcentrummakadobeek/) van Makado Beek.  

• Deelnemers maken bij het goede antwoord op een prijsvraag kans op een kijkje 
achter de schermen bij de neushoorns en giraffen bij GaiaZOO voor het hele gezin.  

• De prijsvraag staat van dinsdag 14 mei 2019 tot en met maandag 20 mei 2019 op 
Facebook en Instagram waarbij het de bedoeling is dat de deelnemer via een reactie 
onder het bericht het goede antwoord toestuurt.  

• De prijswinnaar wordt op dinsdag 21 mei 2019 bekend gemaakt via Instagram en 
Facebook van Makado Beek. De winnende deelnemer krijgt hierover tevens 
persoonlijk bericht via Facebook of Instagram.  

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor 
geld of andere prijzen. De toegangsbewijzen mogen niet worden doorverkocht.  

 
 
 
Algemene Voorwaarden  
 

• Naast de spelregels zijn ook deze algemene voorwaarden van toepassing op de 
spaaractie, de online winactie gezinstickets en de online winactie ‘Dierenverzorger 
voor 1 dag’. Door deelname aan (een van) de acties ga je akkoord met de spelregels 
en deze algemene voorwaarden.  

 
• Makado Beek behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te 

wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. In alle gevallen waarin deze 
actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Makado Beek  

 
• Makado Beek, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn 

nimmer aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder 
begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade en of immateriële schade), verband 
houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van 
gespaarde toegangsbewijzen of gewonnen prijzen.  

 
• Deelname aan bovenstaande acties staat enkel open voor natuurlijke personen die 

ouder zijn dan 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar dan is schriftelijke toestemming van 
je ouders of verzorgers verplicht. Makado Beek kan je verzoeken dit aan te tonen. 
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• Makado Beek heeft het recht om je naar eigen inzicht zowel vooraf als achteraf van 

deelname uit te sluiten indien er sprake is van misbruik, fraude, manipulatie of 
omzeiling van de spelregels.  
 

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor 
geld of te ruilen tegen andere prijzen. 
 

• Makado Beek is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de 
website, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie 
of mogelijke gevolgen hiervan.  

 
• Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.  

 
• De gegevens die door deelnemers aan ons verstrekt worden zullen alleen worden 

gebruikt voor het eventueel communiceren en afstemmen van de prijs. Nadat de 
acties zijn stopgezet, worden deze gegevens vernietigd, met uitzondering van 
contactgegevens voor de nieuwsbrief. In het geval een deelnemer iets wint, is het 
mogelijk dat Makado Beek verzoekt om extra persoonsgegevens. Dit wordt gedaan 
ter verificatie of om bijvoorbeeld iets toe te kunnen sturen.  
De deelnemer garandeert hierbij dat de verstrekte gegevens correct, up-to-date en 
volledig zijn.  

 
• Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking door 

Makado Beek van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van deze actie. Kijk voor 
ons privacybeleid op makadobeek.nl/privacy/.  

 
• Persoonsgegevens van de deelnemers worden niet aan derden verstrekt of verkocht, 

tenzij anders is aangegeven en/of dit noodzakelijk is in verband met de actie. Onder 
derden worden in ieder geval niet GaiaZOO of Makado Beek verstaan.  
 

• Voor vragen of klachten die verband houden met een van deze acties kunnen klanten 
terecht bij de klantenservice van Makado Beek via het contactformulier op de website 
makadobeek.nl/contact. 
 

• Op de actie is Nederlands recht van toepassing. 


