Actievoorwaarden Winactie ‘Registreer je ZeelandPas en win!’
1. In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Aanbieder: Stichting VVV Zeeland
b) Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon, die aan deze actie deelneemt en voldoet aan deze
actievoorwaarden.
c) Actievoorwaarden: Deze voorwaarden
d) Actie: ZeelandPas Winactie ‘Registreer je ZeelandPas en win!’
e) Actieperiode: De actie vindt plaats van 1 maart 2018 t/m 28 februari 2019
f) Actiewebsite: www.zeelandpas.nl/personaliseren
2. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Deelnemer aanvaardt de
toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
3. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de Aanbieder en is ter promotie van de
mogelijkheid om je ZeelandPas te personaliseren c.q. registreren.
4. Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode.
5. Deelname staat open voor houders van een ZeelandPas 2018 in de leeftijd vanaf 16 jaar.
Minderjarige Deelnemers aan de Actie hebben toestemming van hun ouders/verzorgers nodig
om deel te kunnen nemen. De aanwezigheid van deze toestemming kan door de Aanbieder
worden gecontroleerd. Als er geen toestemming is, is deelname aan de Actie niet mogelijk.
Medewerkers van Aanbieder en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan
deze Actie.
6. Om kans te kunnen maken op een prijs moet de Deelnemer de gevraagde velden invullen op
de website www.zeelandpas.nl/personaliseren.
7. Iedere Deelnemer mag maar één keer per aangekochte ZeelandPas 2018 deelnemen aan de
Actie.
8. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

9. Het prijzenpakket bestaat uit:
Eerste prijs, deze wordt verloot aan het eind van het pasjaar (uiterlijk 1 april 2019) :
●

Een verblijf van een midweek in Zeeland via Zeeland Vakantie in het voorseizoen.
Verblijf bij een nader te bepalen accommodatie op Walcheren voor maximaal 2
volwassenen en 4 kinderen;

●

2x Zeeland mok

●

VVV Zeeland-fietsknooppuntenkaarten / Een set van 3 FIKS-kaarten van VVV Zeeland
(Noord, Midden en Zuid)

●

4x ZeelandPas 2019

Maandelijkse prijs in de maanden maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober,
november en december van het jaar 2018, en januari van het jaar 2019:
Eén keer per maand, wordt er een prijzenpakket verloot onder de tot dan toe aangemelde
Deelnemers. De inhoud van de dit maandelijkse winpakket is wisselend en wordt bepaald door
de Aanbieder. Over de inhoud van dit pakket kan niet gecorrespondeerd worden.
Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de Aanbieder naar eigen inzicht
deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde of gelijke strekking.
10. De winnaar wordt als volgt bepaald: uit alle geldige inzendingen wordt - op volgorde van het
in artikel 9 genoemde prijzenpakket - een persoon geloot. Bepaling van de winnaars geschiedt
door Stichting VVV Zeeland.
11. De winnaar krijgt uiterlijk 1 april 2019 persoonlijk bericht.
12. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een
vergelijkbare waarde.
13. Over de uitslag, de opzet van deze actie of de vervanging van niet beschikbare prijzen door
andere prijzen wordt niet gecorrespondeerd.
14. Als er kansspelbelasting betaald moet worden, betaalt de Aanbieder deze.
15. Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden
geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Aanbieder. Aanbieder
behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan
noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie.

16. De Aanbieder kan de winnaar vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele
publiciteitscampagne van de Aanbieder inzake de Actie.
17. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk of via e-mail gestuurd worden naar: VVV
Zeeland, Postbus 8, 4357 ZG Domburg of info@zeelandpas.nl onder vermelding van ‘Klacht
Winactie ZeelandPas’. Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.
18. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.
19. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen
of nalaten van derde partijen.
20. De Aanbieder handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
21. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

