
1. ‘Carhartt Houdt Je Warm’ is een winactie uitgeschreven door 
  Carhartt B.V 
  Cruquiusweg 109-D 
  1019 AG Amsterdam

2.  Looptijd van de actie: 14 december 2022 (0:01 uur) t/m 7 januari 2023 (23.59 uur). Inzendingen buiten 
deze periode dingen niet mee naar de hoofdprijs.

3.  Beschrijving van de actie
  a. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de actiepagina: carhartthoudtjewarm.nl.
  b.  Om kans te maken op de hoofdprijs moeten deelnemers motiveren waarom juist zij een isolatie van hun 

woning moeten winnen.
  c. Door het versturen van de inzending gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
  d. De hoofdprijswinnaars worden middels jurering bepaald.

4.   Hoofdprijs: in totaal worden 4 woningisolaties weggeven: vloer- en/of spouwmuurisolatie t.w.v. maximaal € 
5.000 per woning. Een jury beoordeelt inzendingen op haalbaarheid van uitvoering isolatie en motivatie van 
de deelnemer.

5.   De te isoleren woning van de deelnemer dient aan de volgende voorwaarden te voldoen
  a. De woning staat in Nederland 
  b. De woning is eigendom van de deelnemer 
  c. De woning is gebouwd voor 1980
6.   De kosten van vloer- en spouwmuurisolatie worden vergoed met een maximum van € 5.000. Als de kosten 

lager uitvallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op het verschil. Als de deelnemer voor eigen 
kosten meer wil laten isoleren dan is dat bespreekbaar met het uitvoerende isolatiebedrijf.

7.   Deelname aan deze winactie is gratis.

8.   Medewerkers van Carhartt en anderen die meewerken aan deze actie zijn uitgesloten van deelname.

9.   Deelnemers moeten correcte, actuele en complete informatie geven bij deelname aan de winactie.

10. Deelnemers moeten een minimumleeftijd hebben van 18 jaar.

11.   Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

12.  De keuze van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door een jury.

13.   Winnaars worden voor 21 januari 2023 persoonlijk geïnformeerd via het mailadres waarmee aan de actie is 
deelgenomen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

14.   Deelnemers dienen binnen 5 dagen te reageren, en de gevraagde gegevens aan te leveren zodat de prijzen 
kunnen worden toegekend. Als niet wordt gereageerd, heeft Carhartt het recht een andere winnaar aan te 
wijzen.

15.  De hoofdprijs (vloer- en/of spouwmuurisolatie van de woning) zal worden uitgevoerd door Smit Isolatiegroep 
B.V. uit Veendam en volgens de garantie- en leveringsvoorwaarden van Smit Isolatiegroep B.V.

16. Deelnemers gaan akkoord met videoregistratie van de prijsuitreiking en de uitvoering van de isolatie.

17.   Deelnemers gaan akkoord met publicatie van de winnaars in woord en beeld op de website en sociale media 
van Carhartt.
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18.   Carhartt kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden 
gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of 
aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

19.  Carhartt is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname  
of fraude.

20.   De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

21.   De persoonsgegevens die voor deze winactie worden verkregen, gebruikt Carhartt alleen voor deze 
winactie en worden niet verstrekt aan derden.

22.   Carhartt handelt met deze actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van  
1 januari 2014.

23.   Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

24.   In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Carhartt.

25.   Met eventuele vragen, klachten of opmerkingen over deze winactie kunt u een e-mail sturen naar 
EMEAMarketing@carhartt.com. Carhartt zal zo snel mogelijk reageren.
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