
Actievoorwaarden “Maok un Maotje” t.b.v. uitgave Kiekerekie 2021 

Hoe werkt het? 
● Beide “Maotjes melden zich aan om een advertentie te plaatsen in de Kiekerekie via 

het aanmeldformulier op de website van OCS De Smulnarren 
(https://www.smulnarren.nl/advertentie-in-kiekerekie/). In het daarvoor bestemde 
invulveld dient tenminste de volledige bedrijfsnaam van het Maotje te worden 
ingevuld; 

● De actie is alleen geldig als tenminste één van de twee Maotjes minimaal de 
afgelopen drie jaar niet geadverteerd heeft in de Kiekerekie en is hiermee dus een 
(her)nieuw(d) contact voor de Kiekerekie; 

● De actie loopt tot 24 december 2020; beide inschrijfformulieren en (gewijzigde/ 
nieuwe) advertenties dienen voor deze datum door OCS De Smulnarren ontvangen 
te zijn. Wij kunnen achteraf geen aanmeldingen voor deze actie in behandeling 
nemen; 

● De advertentieformaten Kiekenar, 1/1 pag. achterzijde, 1/1 pag. binnenzijde, 1/2 
pag. binnenzijde en 1/1 pag. staand zijn uitgesloten van deelname; 

● OCS De Smulnarren bepaalt de positie (locatie) van de advertentie in de Kiekerekie; 
● Voldoen beide Maotjes aan de hier genoemde voorwaarden dan ontvangen beiden 

een korting van 11% op het bedrag behorend bij het advertentieformaat zoals 
opgenomen op het inschrijfformulier van het Maotje. Deze korting zal op de factuur 
verwerkt worden. Kortingen kunnen niet worden gestapeld. Een adverteerder kan 
dus slechts één keer van deze actie gebruik maken. Indien hetzelfde nieuwe Maotje 
door meerdere adverteerders wordt aangedragen als nieuw Maotje, is uitsluitend de 
eerste aanmelding geldig; 

● De korting is niet geldig in combinatie met andere acties en/ of afspraken. In geval 
een adverterende Gulnar een nieuw Maotje aanbrengt, zal de Gulnarkorting van 
toepassing zijn op de eigen advertentie. Het nieuwe Maotje ontvangt de 11% korting 
vanuit deze actie. 
 

Overige voorwaarden 

● OCS De Smulnarren neemt de bedrijfs- en persoonsgegevens op in haar 

gegevensbestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor deze actie en 

het uitvoeren van de overeenkomst tot plaatsing van een advertentie. Met het 

plaatsen van een advertentie geeft u ons toestemming om je op de hoogte te 

houden van producten en sponsormogelijkheden van OCS De Smulnarren; 

● Deze actie is niet inwisselbaar voor geld; 

● OCS De Smulnarren is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit deze 

actie; 

● Bij aantoonbaar misbruik van deze actie kunt u van deelname worden uitgesloten; 

● OCS De Smulnarren behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden zonder 

opgaaf van redenen eenzijdig te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. In 

dat geval plaatst OCS De Smulnarren een bericht op www.smulnarren.nl; 
● Deze actie kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast, noch schept deze 

actie enig precedent voor toekomstige acties; 

http://www.smulnarren.nl/


● In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, neemt OCS De 

Smulnarren een besluit. 


