VOORWAARDEN BOVAG WinterWasWeken-actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘WinterWasWeken-actie, hierna te noemen: ‘actie’, die
wordt georganiseerd door BOVAG, gevestigd aan de Kosterijland 15, te Bunnik en als hulppersoon
wordt uitgevoerd en gerealiseerd door BASIS ActivatieMarketing, gevestigd
aan de Spanjaardslaan 7, te Haarlem.
Artikel 1 Algemeen
1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2.	Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen
doen aan de actie.
3.	Alle medewerkers van BOVAG, de door BOVAG ingeschakelde derde(n) en medewerkers van deelnemende BOVAG autowas-/
poetsbedrijven zijn uitgesloten van deelname.
4. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.
Artikel 2 Gegevens
1.	Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres
en/of NAW-gegevens).
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3.	De persoonsgegevens die je verstrekt kunnen door BOVAG worden gebruikt, een en ander conform ons privacybeleid: www.
bovag.nl/privacybeleid
4.	Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken
van de prijs.
Artikel 3 Hoe en wanneer kun je meedoen?
1.	Je ontvangt van 1 t/m 31 januari 2018 bij de deelnemende BOVAG autowas-/poetsbedrijven bij een was-/poetsbeurt een
kanskaart met unieke code.
2. Na ontvangst van de kanskaart ga je naar www.winterwasweken.nl en vul je je unieke code in.
3.	Vervolgens vul je de gevraagde NAW- gegevens (naam en e-mailadres) en het autowas-/poetsbedrijf waar je de kanskaart
hebt ontvangen in.
4.	Je geeft aan dat je akkoord gaat met de actievoorwaarden en of je per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden van
BOVAG en haar diensten.
5. Je ontvangt een bevestigingsmail van je deelname.
6.	Bij een aantal autowas-/poetsbedrijven maak je kans op extra prijzen. Wanneer dit geldt voor het door jou gekozen
autowas-/poetsbedrijf wordt je doorverwezen naar de lokale actie pagina. Op deze pagina kun je aangeven of je kans wilt
maken op extra prijzen of niet. Wanneer je kans wilt maken vul je je kenteken in.
7.	Indien je deelneemt aan de lokale actie worden je ingevulde gegevens gedeeld met het lokale autowas-/poetsbedrijf in
verband met het bekendmaken van de winnaar(s).
8.	Na het invullen van de gevraagde gegevens kom je op de altijd prijs pagina uit. Hier kun je zelf kiezen welke prijs je wilt
ontvangen. Er is keuze uit 3 verschillende prijzen, zie artikel 4.4.
9. Je ontvangt een bevestigingsmail van de door jou aangevraagde altijd prijs.
10.	Elke week wordt er één weekwinnaar van een wintersport reischeque t.w.v. € 445,- bekend gemaakt. Indien je de winnaar
bent word je binnen 8 dagen na deelname ingelicht.
11. Na 12 februari 2018 worden de winnaars van de auto naar keuze t.w.v. € 10.000,- en overige prijzen ingelicht.
12.	De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.
13.	Indien je de winnaar bent van een prijs, neemt het autowas-/poetsbedrijf waar je je kanskaart hebt ontvangen contact met
je op over het uitreiken van de gewonnen prijs. Met niet winnaars wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 4 Prijzen
1.	De prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten, goederen en/of
diensten.
2.	Deelnemers die meedoen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen, indien uitvoering
hiervan onmogelijk is.
3.	Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons) gegevens worden opgegeven, heeft BASIS ActivatieMarketing
namens BOVAG het recht de deelnemer uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten
vervallen.
4.	BASIS ActivatieMarketing behoudt zich namens BOVAG het recht voor om elke afzonderlijke deelname naar eigen inzicht te
weigeren.
5.	In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt BASIS ActivatieMarketing zich namens BOVAG het
recht om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
4.1 		
Hoofdprijs: een auto naar keuze t.w.v. € 10.000,1. De winnaar mag een auto met BOVAG Garantie en inclusief afleverkosten t.w.v. € 10.000,- uitzoeken bij een BOVAGautobedrijf. Dit kan zowel een nieuwe als tweedehands auto zijn.
2.	Alle kosten boven de € 10.000,- komen voor rekening van de winnaar. Dit betekent dat als een auto duurder is dan €
10.000,- de winnaar zelf het resterende bedrag bij moet betalen. Indien de auto goedkoper is wordt het resterende bedrag
niet uitgekeerd aan de winnaar.
3. De winnaar van de auto wordt na 12 februari 2018 ingelicht.
4. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
5. BOVAG draagt zorg voor het betalen van de kansspelbelasting op deze prijs.
4.2			
4x een wintersportreischeque t.w.v. € 445,- per stuk
1. Elke week wordt er één weekwinnaar van een wintersportreischeque bekend gemaakt.
2. De weekwinnaar ontvangt binnen 8 dagen na deelname bericht.
3.	De reischeque kan worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) betaling van een vakantie uit het wintersport reisaanbod van
Bizztravel.
4.	De waarde van de reischeque wordt in mindering gebracht op de te betalen reissom. Eventuele restwaarde van de cheque
wordt niet vergoed.
5. Meerdere reischeques per boeking zijn niet toegestaan.
6.	De reischeque is geldig voor boekingen die zijn gemaakt tot en met de vermelde geldigheidsdatum. Deze datum kan niet
worden verlengd en staat vermeld op de reischeque.
7. De reischeque is uitsluitend voor particulier gebruik.
4.3			
Overige prijzen t.w.v. € 4526,40
1. De volgende prijzen worden aangeboden:
• 1x TomTom VIA 52 – 48 landen t.w.v. € 179,95
• 1x TomTom GO5200 World t.w.v. € 329,95
• 1x Twinny load dakkoffer (zwart 530 liter) t.w.v. € 280,• 4x Een wintersport waardecheque t.w.v. € 75,- per stuk, met een totaalwaarde van € 300,• 5x Voucher voor 3 uur anti-sliptraining t.w.v. € 645,• 10x Nut 3 Smart Bluetooth keyfinder t.w.v. € 299,50
• 10x Proefabonnement Top Gear 3-maanden t.w.v. € 149,50
• 5x Twee vrijkaarten voor Icekarten Rucphen t.w.v. € 310,• 5x Twee vrijkaarten voor Skidome Rucphen & Terneuzen t.w.v. € 200,• 5x Twee vrijkaarten voor Indoor Skydiven Roosendaal t.w.v. € 272,50
• 3x Een Cheque van € 200,- te besteden aan Auto Accessoires bij autovoordeelshop.nl t.w.v. € 600,• 10x Skipas voor 2 personen bij Snowworld t.w.v. € 960,2. De winnaars van deze prijzen worden na 12 februari 2018 ingelicht.
3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

4.4 		
Altijd prijzen
Bij deelname aan deze actie ontvang je altijd een prijs. Deze prijs kan je op de bedankpagina van de actie uitkiezen. Je hebt
keuze uit 3 prijzen.
4.4.1		
Tot 6 weken een gratis krant naar keuze
1.	Je ontvangt tot 6 weken een gratis krant naar keuze. Je hebt de keuze uit verschillende mini-abonnement vormen. Dit is een
gratis aanbod. Je hoeft geen rekeningnummer in te vullen.
2. Het mini-abonnement stopt automatisch.
3.	Als extra aanbod kun je ervoor kiezen om je gratis mini-abonnement voor € 4,- 2 weken langer te ontvangen of direct een
12 maanden abonnement af te sluiten tegen een gereduceerd tarief.
4.	Indien je gekozen hebt voor een extra aanbod dien je je betaalgegevens (IBAN rekeningnummer) in te vullen en machtig je
De Persgroep Nederland BV om eenmalig het bedrag behorende bij het extra aanbod van je rekening af te schrijven.
5.	Indien je een gratis krant hebt aangevraagd ben je verplicht je telefoonnummer in te vullen en ontvang je telefonische
aanbiedingen van De Persgroep Nederland BV.
6. De Persgroep Nederland BV licht je per mail in over de startdatum.
De kranten die meedoen met deze actie zijn:
• Het Parool
• AD
• Trouw
• de Volkskrant
• Brabants Dagblad
• BN DeStem
• de Gelderlander
• de Stentor
• Eindhovens Dagblad
• PZC
• Tubantia
De kranten waaruit je kunt kiezen wordt bepaald op basis van postcode.
4.4.2		
2=1 WellnessVoucher
1. Ontvang het tweede kaartje à € 33,50* gratis bij één van onderstaande wellness centra.
2. De 2=1 WellnessVoucher kan t/m 31 mei 2018 worden ingeleverd bij één van de onderstaande wellness centra.
3. Elke 2=1 WellnessVoucher is slechts éénmalig geldig
4. Je kunt meerdere 2=1 WellnessVoucher tegelijk inleveren.
5. Vooraf online reserveren via de website die wordt gecommuniceerd op de 2=1 WellnessVoucher is verplicht.
6. De 2=1 WellnessVoucher is niet inwisselbaar voor contanten.
7. De 2=1 WellnessVoucher geldt niet in combinatie met andere acties en/of kortingen, online tickets en op reeds bestaande
reserveringen.
8. Deelnemers verklaren akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden.
Thermen Holiday
Pr. Beatrixlaan 10
3121 JN Schiedam
www.thermenholiday.nl
De Zwaluwhoeve
Zuiderzeestraatweg 108
3849 AJ Hierden
www.zwaluwhoeve.nl
*	De tickets zijn exclusief boekingskosten en toeslagen. Op vrijdag t/m zondag en badkledingdagen geldt een extra tarief
van € 2,95 p.p.

4.4.3		
ReisVoucher Bizztravel t.w.v. € 25,1. Met de ReisVoucher ontvang je € 25,- korting op een reis van Bizztravel..
2. Alleen te gebruiken voor Bizztravel (op de website www.bizztravel.nl).
3. De ReisVoucher is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.
4. Je kunt de ReisVoucher niet ruilen voor geld.
5. De ReisVoucher is te gebruiken t/m 30 april 2018.
6. Maximaal één ReisVoucher per boeking.
Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2.	BOVAG en BASIS ActivatieMarketing zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere
wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - :
- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
- het beëindigen van je deelname ex. art. 6.
Artikel 6 Rechten BOVAG
1.	BOVAG en BASIS ActivatieMarketing (namens BOVAG) behouden zich het recht voor te allen tijde je deelname aan de actie
te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling,
zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat BOVAG hiervoor aansprakelijk
kan worden gehouden.
Artikel 7 Contact
Als je vragen, opmerkingen of een klacht hebt over de actie neem dan contact op met BASIS ActivatieMarketing Consumenten
service via info@activatiemarketing.nl
Artikel 8 Diversen
1.	Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter
vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in
acht zal worden genomen.
2.	Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van BOVAG van
toepassing.
3.	Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins
verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

