
Zorgconcerten met Willeke Alberti

ACTIEVOORWAARDEN

Algemeen
•  Deelname aan de #SAMENZIJN winactie is kosteloos.
•  Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor zorglocaties in de ouderenzorg, 

gehandicaptenzorg of psychiatrische zorg.
•  Deelname vindt plaats wanneer u een bestelling plaatst van minimaal 1 omdoos uit 4 

verschillende Knorr Professional categorieën.
•  Elke deelnemende locatie maakt evenveel kans op het #SAMENZIJN zorgconcert.
•  De actie loopt tussen 1 februari en 31 mei 2023.

Plaatsen van een bestelling
•  Bestellingen die worden geplaatst via uw accountmanager of via de website:  

www.ufs.com/samenzijn delen automatisch mee aan de actie.
•  Als u bestellingen via uw eigen grossier plaatst, dient u zelf uw inkooporder in te dienen  

om deel te nemen. Dit kan via www.ufs.com/samenzijn.

Altijd prijs
•  Bij elke bestelling van minimaal 1 omdoos uit 4 verschillende Knorr Professional 

categorieën ontvangt u een luxe slagroomtaart voor 20 personen.
•  Er geldt een maximum van 1 slagroomtaart per locatie.

Winnaars
•  De 6 winnende zorglocaties worden op 8 juni 2023 bekend gemaakt. 
• Er worden 3 concerten met Willeke Alberti uitgereikt en 3 concerten met Paul de Leeuw. 
•  De winnaars worden gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
•  Winnaars krijgen persoonlijk bericht via e-mail of een accountmanager van Unilever 

Food Solutions.
•  Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
•  Het is niet mogelijk het zorgconcert om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
•  In geval van onvoorziene omstandigheden in verband met Covid-19 kunnen de concerten 

geannulleerd of uitgesteld worden. De op dat moment geldende regels vanuit de 
overheid zijn leidend.

•  Unilever Food Solutions is te allen tijde bevoegd om actievoorwaarden tussentijds te 
wijzigen. 

•  Unilever Food Solutions is te allen tijde bevoegd personen of locaties uit te sluiten van 
deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.


