
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meesterbakker Voskamp Paaseierenactie - actievoorwaarden 
 
 
1. Van maandag 22 t/m zaterdag 27 maart 2021 krijg je bij besteding van €7.50 of meer in onze winkels een 
plastic paasei. 
2. In een aantal hiervan zit een prijskaartje waarop een gewonnen prijs vermeld staat. 
3. Een gewonnen Paaskoninkje, Broodhaantje of snack krijg je direct mee. Als de prijs onverhoopt niet in 
de winkel aanwezig is, kan deze op een later met de verkoopster afgesproken tijdstip afgehaald worden. 
4. Indien je 1 snack (stukgoed) naar keuze wint, kun je kiezen uit de volgende snacks, met als kanttekening 
dat er gekozen kan worden uit de snacks die hiervan op dat moment in de winkel beschikbaar zijn: 
saucijzenbroodje, kaasbroodje, frikandelbroodje, kaasstengel, uienbroodje, amandelbroodje, 
koffiebroodje, roze koek, gevulde koek, kokosmakroon, bolus, donut, appelkanjer, appelflap, muffin 
vanille, muffin chocolade. 
5. Gewonnen Paastaartjes kunnen op 3 april worden opgehaald in de winkel waar het taartje is gewonnen. 
Winnaars dienen bij het ophalen van deze prijs het prijskaartje in te leveren bij de verko(o)p(st)er. 
6. De hoofdprijzen, 17 x een Paasbrunchpakket, worden op Eerste Paasdag door een van onze 
medewerkers bij de winnaars thuisbezorgd. De winnaars van deze prijs dienen voor 1 april contact op te 
nemen met Meesterbakker Voskamp via de contactgegevens die op het prijskaartje vermeld staan. Er 
wordt dan besproken op welk adres het Paasbrunchpakket afgeleverd mag worden. Winnaars dienen bij 
bezorging van het pakket het prijskaartje te kunnen tonen. N.B.: Om bezorging van deze prijzen mogelijk 
te maken moeten wij als voorwaarde stellen dat het bezorgadres zich bevindt in een van de plaatsen 
waar onze winkels gevestigd zijn. 
7. De prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor geld of iets anders.  
8. Medewerkers van Meesterbakker Voskamp zijn uitgesloten van deelname. 
9. Klanten die een bestelling komen afhalen (die ze via de webwinkel of eerder in de winkel hebben 
betaald), krijgen ook een paasei, mits het een bestelling van €7.50 euro of meer betreft. 
10. Voor de prijs-paaseitjes geldt: op=op! 
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