
 
Meedoen met de Smaakhelden loting? 
Lees hier alles over de actie! 
 

Lekker, puur en gezond 
Wil jij ook een keer iets proberen van Smaakhelden? Natuurlijk 
kan dat. Je kunt losse gerechten bestellen of volledige 
maaltijden of menu’s bestellen. Dit doe je via de site 
www.smaakhelden.nl Ook kun je bij ons dagelijkse artikelen 
kopen die je normaal bij de supermarkt haalt. Extra gemak dus: 
je krijgt alles in één keer bij je thuisbezorgd. 
 
Actie: 
Iedereen die een bestelling plaatst bij Smaakhelden.nl - in de maand september of 
oktober 2019 - doet automatisch mee met de loting.  
 
Heb jij gewonnen? 
Uit alle bestellingen kiezen we (geheel willekeurig) 10 cliënten die gewonnen hebben. 
Begin november 2019 ontvangen de prijswinnaars persoonlijk bericht van Cello. De 
tapasplank krijg je vervolgens netjes thuis bezorgd. 
 
Wat kun je winnen? 
We verloten 10 mooie houten tapasplanken met Smaakhelden logo. Leuk om te weten: 
deze planken zijn gemaakt door cliënten van Tuinrijk in Sint-Michielsgestel. Tuinrijk is één 
van de vele mooie dagbestedingslocaties van Cello.  
 
Wat kun je met de plank doen? 
Je kunt de tapasplank gebruiken om lekkere hapjes, stokbrood of schaaltjes op te 
presenteren. Dit staat extra feestelijk op tafel! Probeer het eens uit bij jou/jullie in de 
woning. 
 
Wie mag er meedoen? 
Cliënten die zelfstandig (thuis) wonen of binnen een locatie van Cello wonen. 
Medewerkers die namens een cliënt of woongroep bestellen, mogen uiteraard namens 
hen meedoen met deze actie. 
 
Goed om te weten... 

- We verloten in totaal 10 Smaakhelden tapasplanken 
- Het maakt niet uit hoeveel bestellingen je plaatst. Per persoon doe je maar één 

keer mee met de loting. 
- De actie is geldig voor bestellingen vanaf 10 euro  
- De actie is geldig op verse voeding van Smaakhelden én supermarktproducten op 

Smaakhelden.nl 
- Je kunt de tapasplank niet inleveren tegen contant geld 
- Je kunt de tapasplank niet retourneren 
- Je kunt de Smaakhelden tapasplank niet bij ons kopen. Wel kun je zelf bij Tuinrijk 

in Sint-Michielsgestel een tapasplank laten maken of een bestaande plank kopen. 
Bezoek de sfeervolle winkel van Tuinrijk eens een keer. Ze verkopen er veel leuke 
producten. Het adres is: Hoogstraat 36A in Sint-Michielsgestel. 

- We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor jouw Smaakhelden 
bestelling én om te gebruiken om in contact te komen met de winnaars. 

http://www.smaakhelden.nl/

