
Voorwaarden Riso Gallo consumentenactie met Francesca 

Kookt.  

 

1.De actie wordt georganiseerd door Riso Gallo in samenwerking met 
Fransesca Kookt en TOT-PR.  
 
2. Medewerkers van Riso Gallo, Fransesca Kookt en TOT-PR zijn van 
deelname uitgesloten, alsmede iedereen die op enige wijze direct of 
indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie. 
 
3. Deelnemers aan deze actie maken kans op één van de prijzen die 
hangen aan de wedstrijd. Deze worden verzorgd door Riso Gallo en 
TOT-PR.  
 
4. De consumentenactie loopt rond de maanden september en 
oktober.  
 
5. Deelname is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder 
die woonachtig zijn in Nederland. 
 
6. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de 
actievoorwaarden. 
 
7. Deelname geschiedt uitsluitend door middel van reacties op 
Fransesca Kookt.  
 
8. Over de hele wedstrijd worden drie winnende recepten gekozen.  
 
9. De recepten van de winnaars mogen door Riso Gallo en TOT-PR 
worden gebruikt om aan een persbericht toe te voegen.  
 
10. Prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd of worden op 
Facebook via een privebericht benaderd. 
 
11. De winnaar van de actie krijgt een persoonlijk bericht. Als de 
winnaar niet reageert binnen 14 dagen na de uitslag, zal een andere 
winnaar gekozen worden. 
 
12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
 



13. De prijs die uitgegeven wordt met deze actie is persoonlijk en niet 
inwisselbaar voor geld. Het overdragen van de prijs is alleen in 
overleg met de organisatie mogelijk. 
 
14. Als blijkt dat een deelnemer op illegale wijze de uitslag van de 
actie beïnvloedt, kan deze zonder opgaaf van redenen uit de actie 
worden verwijderd. 
 
15. Riso Gallo is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde 
gegevens waardoor de winnaar mogelijkerwijs geen bericht zou 
krijgen. 
 
16. Bij onvoorziene omstandigheden is Riso Gallo gerechtigd 
een alternatieve prijs aan te bieden van minimaal dezelfde waarde als 
de opgegeven prijs. 
 
17. Riso Gallo is te allen tijde gerechtigd de actie te cancellen, te 
veranderen of eerder te beëindigen. Deelnemers worden ingelicht via 
e-mail. 
 
18. Klacht en kunnen schriftelijk worden ingediend, gericht aan TOT-
PR. Mathenesserlaan 393a / 3023 GE / Rotterdam. 	  


