Deelnemers reglement- ENNIA eindejaar’s Campagne 2021

1. ENNIA
is
de
gezamenlijke
naam
voor
de
op
Curaçao
gevestigde
verzekeringsmaatschappijen ENNIA Caribe Leven N.V., ENNIA Caribe Schade N.V.,
ENNIA Caribe Zorg N.V., met tevens kantoren op Sint Maarten en Bonaire, en voor de op
Aruba gevestigde verzekeringsmaatschappijen ENNIA Caribe Leven (Aruba) N.V., en
ENNIA Caribe Schade (Aruba) N.V.
2. ENNIA organiseert een Eindejaar’s Campagne 2021.
3. Alle personen woonachtig op Aruba, Bonaire, Curacao en Sint Maarten (inclusief Saba en
Sint Eustatius) die 18 jaar en ouder zijn kunnen deelnemen aan de ENNIA Eindejaar’s
Campagne 2021.
4. Deelname geschiedt door op www.ennia.com/wens een wens in te vullen. Het maximum
bedrag van de wens bedraagt f 5.000,- ($ 2.750,-). De wens dient uiterlijk te zijn ingevuld
op 20 december 2021 om 17.00 uur. Deelname is niet mogelijk door anderszins een wens
in te sturen.
5. Elke deelnemer aan de campagne mag maximaal één wens invullen.
6. De ENNIA Eindejaar’s Campagne 2021 wordt gehouden op Aruba, Bonaire, Curacao en
Sint Maarten (inclusief Saba en Sint Eustatius). Op ieder eiland kiest ENNIA één wens uit.
7. ENNIA maakt de winnaars op 23 december 2021 bekend via (sociale) media.
8. De winnaars worden bij ENNIA uitgenodigd na 23 december 2021.
9. ENNIA bepaalt de wijze waarop de wens wordt uitgevoerd. Indien de winnaar bezwaar
maakt tegen de wijze waarop ENNIA voornemens is de wens uit te voeren, voert ENNIA
de wens niet uit. Er wordt dan een nieuwe winnaar gekozen.
10. De winnaar is gehouden om samen met degene voor wie de wens bedoeld is, mee te
werken aan promotionele activiteiten voor ENNIA waaronder opnames voor eventuele
televisie-en/of radio reclames. ENNIA is gerechtigd om dit beeld- en geluidsmateriaal
openbaar te maken. De winnaar en degene ten behoeve van wie de wens is verzocht,
hebben geen recht op enig geldbedrag van ENNIA.
11. Dit deelnemersreglement staat op www.ennia.com/wens
12. Deelname is niet mogelijk voor werknemers van ENNIA Caribe Holding N.V., of ENNIA
Caribe Holding (Aruba) N.V of aan deze vennootschappen gerelateerde vennootschappen.
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