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Actievoorwaarden 
New Wave Lucky One Actie
• New Wave behoudt het recht om gedurende de looptijd van de actie de geschenken te wijzigen.

• De afbeeldingen van de geschenken zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke 
geschenken.

• De geschenken zijn niet inwisselbaar voor contanten.

• Per bestelling wordt 1 Lucky One ticket verstrekt. Deze wordt bij de pakbon verpakt.

• Iedere maand ontvangt de 2021ste besteller 5 bonus Lucky One Tickets voor de opvolgende maand. 
Uitzondering in december 2021: de 5 bonus tickets voor de 2021ste besteller van december gelden 
voor diezelfde maand. 

• Over de uitslag wordt tussentijds niet gecommuniceerd.

• De ontvangers van de geschenken worden bekend gemaakt via de NWT Social Media kanalen (FB, 
Insta en Linkedin) en worden aan het eind van de desbetreffende week gepubliceerd op de NWT 
website via www.newwavetextiles.nl/acties/newwaveluckyones/.

• Iedere maand worden de ontvangers van het geschenk anoniem getrokken. 

• Het aantal ontvangers van een geschenk kan iedere maand verschillend zijn. 

• In de eerste volledige week van de opvolgende maand wordt bekend gemaakt wie een geschenk 
ontvangt. De gelukkige hebben tot het eind van de tweede week om te reageren via 
marketing@nwsw.nl met een foto of video die duidelijk het ticket nummer weergeeft. Indien in week 
drie geen reactie is ontvangen, heeft New Wave het recht om een nieuwe gelukkige aan te wijzen. 

• Alleen bestellende klanten van de desbetreffende maand hebben de mogelijkheid om een geschenk 
te ontvangen. 

• Indien een klant van New Wave meerdere juiste ticketnummers in handen heeft voor dezelfde maand, 
zal de klant één geschenk ontvangen. New Wave behoudt het recht om het resterende geschenk 
aan iemand anders te geven.


