Regels
• Deelname geld alleen in Nederland, woon je nou in het buitenland en
lijkt het je nou toch heel leuk om mee te doen en woon je bijvoorbeeld in Belgie of Duitsland? Neem dan contact met ons op dan kijken
we wat er mogelijk is.
• Geef bij je inschrijving even aan wat voorkeuren zijn, wat vind je
leuk en wat juist niet? Wat is je lievelingskleur? Wat zijn je interesses? Dat is handig voor je swapmaatje om een goed duidelijk beeld
te scheppen.
• Deelname vanaf 16 jaar, vermeld daarom ook even je leeftijd in de
mail.
• Inschrijven kan t/m 30 Mei 24:00, inschrijvingen die daarna nog
binnenkomen worden niet meer meegenomen en zijn dus niet meer geldig.
• Op 4juli worden alle pakketjes verzonden!
• Je mag zelf beslissen hoe groot je een swap wilt maken, je zit niet
vast aan een geldbedrag of hoeveelheid. Als jij een brievenbusdoosje
verstuurd dan pakketpost dan is dat helemaal prima!
• Wanneer je door omstandigheden niet op tijd bent om je pakketje te
versturen, laat dit dan op tijd aan ons weten zodat wij dit kunnen
doorgeven aan je swapmaatje.
• Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzending en het optijd
versturen van jouw swap, mochten er problemen ontstaan, dan proberen
we je zo goed mogelijk te helpen!
• Als je pakketje is aangekomen, laat dit dan even weten via instagram via een foto met de #langlevedezomerswap zodat we straks van iedereen alle mooie pakketjes bij elkaar kunnen zien
• Tijdens het maken van je swap is het natuurlijk altijd leuk om wat
foto’s te delen hoe het met je swap staat. Zo word het één grote langlevedezomer-voorpret! Pas alleen wel op tijdens het maken van
deze foto’s dat je niet teveel verklapt!
• Mocht je klachten, vragen of tips hebben kun je ons altijd een
mailtje sturen naar: langlevedezomerswap@hotmail.com deze zullen we
dan zo snel mogelijk beantwoorden.
• Na je aanmelding sturen we je zo snel mogelijk een bevestigingsmail
terug zodat je zeker weet dat je mail is aangekomen!

