BOVAG WINTERWASWEKEN

ACTIEVOORWAARDEN BOVAG WinterWasWeken-actie
1.
Algemeen
1.1.	Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘WinterWasWeken 2019’
(hierna: de “Actie”).
1.2.	De Actie wordt georganiseerd door BOVAG, gevestigd te Bunnik aan de Kosterijland 15 (hierna: de “Organisator”)
in samenwerking met BASIS Communicatie B.V., h.o.d.n.v. BASIS ActivatieMarketing, gevestigd te Haarlem aan de
Spanjaardslaan 7 (hierna: “BASIS”).
1.3. Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
2.
Actie
2.1. De Actie loopt van 1 januari 2019 tot en met 12 februari 2019 (de “Actieperiode”).
2.2.	Van 1 januari 2019 t/m 31 januari 2019 vinden de jaarlijkse WinterWasWeken weer plaats. Gedurende de
WinterWasWeken ontvangt u bij een deelnemende BOVAG autowas-poetsbedrijven bij een was-/poetsbeurt een
kanskaart met unieke code. Met deze kanskaart maakt u kans op mooie prijzen!
2.3. De deelnemer kan als volgt deelnemen aan de Actie:
a.	U ontvangt van 1 t/m 31 januari 2019 bij de deelnemende BOVAG autowas-poetsbedrijven bij een was-/poetsbeurt
een kanskaart met unieke code.
b. Na ontvangst van de kanskaart gaat u naar www.winterwasweken.nl en vult u de unieke code in.
c. Vervolgens vult u de gevraagde NAW- gegevens (naam en e-mailadres) in.
d.	Bij een aantal autowas-/poetsbedrijven maakt u kans op extra prijzen. Wanneer dit geldt voor uw autowas-/
poetsbedrijf wordt u doorverwezen naar de lokale actie pagina.
e.	U geeft aan dat u akkoord gaat met de actievoorwaarden en privacyverklaring en of u per e-mail op de hoogte
gehouden wilt worden van het bij BOVAG aangesloten Autowas- of Autopoetsbedrijf en haar diensten en/of van
333travel.
f. U ontvangt een bevestigingsmail van uw deelname.
g.	In de bevestigingsmail treft u informatie over de Superhoofdprijs: een auto naar keuze van viaBovag.nl aan. Via
een link in de bevestigingsmail kunt u ook meedoen met de Superhoofdprijs. Na deelname aan de Superhoofdprijs
ontvangt u een bevestigingsmail. Indien u na 7 dagen nog niet heeft deelgenomen aan de Superhoofdprijs
ontvangt u eenmalig een herinneringsmail.
h.	Indien u deelneemt aan de lokale actie worden uw ingevulde gegevens gedeeld met het lokale autowas-/
poetsbedrijf in verband met het bekendmaken van de winnaar(s).
i.	Na het invullen van de gevraagde gegevens komt u op de cadeau pagina uit. Hier kunt u 3 cadeaus aanvragen, zie
artikel 4.1.
j. U ontvangt een bevestigingsmail van de door u aangevraagde cadeaus.
k.	Elke week wordt er één weekwinnaar van een weekend weg in eigen land bekend gemaakt. Indien u de winnaar
bent wordt u binnen 8 dagen na deelname per e-mail ingelicht.
l.	Na 12 februari 2019 worden de winnaars van de Hoofdprijs, de Superhoofdprijs en alle overige prijzen per e-mail
ingelicht.
3.
Voorwaarden
3.1. Iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in Nederland en ouder dan 18 jaar is kan deelnemen aan de Actie.
3.2.	Natuurlijke personen tot 18 jaar kunnen slechts aan de Actie deelnemen met toestemming van hun ouder(s) of
wettelijke vertegenwoordiger(s) en zijn gehouden om de Organisator op diens eerste verzoek te allen tijde de
contactgegevens van hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te verstrekken zodat de Organisator kan
controleren of de vereiste toestemming is verleend.
3.3. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.4. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor:
a. medewerkers van Organisator en BASIS, en
b. eenieder die op enige wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie.
3.5. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties, vouchers en/of kortingen.
3.6.	Deelname aan de Actie is gratis. Eventuele kosten verbonden aan het gebruik van internet en telefonie zijn voor
rekening van de deelnemer.
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4.
Prijzen
4.1. De deelnemers aan de Actie maken kans op de volgende prijzen:
a. Hoofdprijs: een reis naar Thailand voor 2 personen t.w.v. € 2.800,-. Aangeboden door 333travel.
b. 4x een weekend weg in Nederland of België t.w.v. samen € 600,-. Aangeboden door Lavida Travel.
c. 5x een jaarabonnement op het magazine Hollands Glorie t.w.v. samen € 125.- . Aangeboden door Credits Media.
d. 2x 2 kaarten voor Ahoy ‘Nacht van Oranje’ t.w.v. samen € 100,-. Aangeboden door Ahoy.
e. 5x 2 kaarten voor E-bike Xperience t.w.v. samen 200,-. Aangeboden door Jaarbeurs Utrecht.
f. 5x een film- en spelpakket: twee bioscoopkaartjes, een DVD uit assortiment van Just Media en het spel Expeditie
Robinson t.w.v. samen € 450,-. Aangeboden door Just Media Group.
g.	5x een theater- en spelpakket: twee kaartjes voor de theatervoorstelling Rupsje Nooitgenoeg, een boek en spel uit
assortiment Just Media Group t.w.v. samen € 450,-. Aangeboden door Just Media.
h. 5x een rolkoffer San Francisco Type met ingebouwde weegschaal t.w.v. samen € 850,-. Aangeboden door Princess Traveller.
i. 5x een luxe bakplaat t.w.v. samen € 200,-. Aangeboden door Bourgini.
j. 1x TomTom GO 5200 navigatie t.w.v. € 329,95. Aangeboden door TomTom.
k. 1x TomTom Essential 5 navigatie t.w.v. € 199,-. Aangeboden door TomTom.
l. 1x Dakkoffer 680 liter t.w.v. € 429,99. Aangeboden door Faradbox.nl.
m. 10x Philips BT55 BT Speaker t.w.v. samen € 290,-. Aangeboden door Philips/TP Vision.
n. 5x Philips Pro Headphone BT met Active Noice Cancellation t.w.v. samen € 495,-. Aangeboden door Philips/TP Vision.
o. 2x € 50,- Decathlon waardebon t.w.v. samen € 100,p. 3x Slipcursus t.w.v. samen € 387,-. Aangeboden door Verkeers Veiligheid Groep.
q. 5x Monokijker t.w.v. samen € 112,50. Aangeboden door Folux.
r. Optioneel de Superhoofdprijs: een auto naar keuze van viaBOVAG.nl t.w.v. € 10.000,-. Aangeboden door viaBOVAG.
De deelnemers aan de Actie ontvangen optioneel 3 cadeaus bij deelname:
a. Een ReisVoucher t.w.v. € 50,- te besteden bij Lavida Travel.
b. Een VrijeTijd.nl Funcard (hoge korting op dagjes uit) te besteden op funcard.vrijetijd.nl.
c. Een mini-abonnement op een krant naar keuze.
4.2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
4.3.	Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal moeten worden afgedragen, zal deze belasting worden voldaan
door de Organisator.
4.4. Er wordt slechts één prijs uitgekeerd per familie die woonachtig is op hetzelfde adres.
4.5.	Deelnemers kunnen onbeperkt deelnemen aan de Actie, maar er wordt slechts één prijs aan een winnende deelnemer
uitgereikt.
4.6.	Alleen deelnemers die gedurende de Actieperiode op juiste wijze hebben deelgenomen aan de Actie in overeenstemming
met deze Actievoorwaarden en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op de door hen gewonnen prijs.
4.7.	De Organisator is gerechtigd om in plaats van de in dit artikel beschreven prijzen naar eigen inzicht andere, gelijkwaardige
of gelijksoortige prijzen uit te reiken.
4.8.	Indien u de winnaar bent van een prijs, neemt het autowas-/poetsbedrijf waar u uw kanskaart heeft ontvangen contact
met u op over het uitreiken van de gewonnen prijs. Met niet winnaars wordt niet gecorrespondeerd.
4.9.	De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd.
5.
Persoonsgegevens
5.1.	De deelnemer kan worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens (zoals NAWTE-gegevens) te verstrekken om te kunnen
deelnemen aan de Actie. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte persoonsgegevens juist, actueel en volledig zijn.
5.2. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de op de Actie toepasselijke privacyvoorwaarden (te
vinden op: http://www.winterwasweken.nl/privacyverklaring.pdf) en de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied
van de verwerking van persoonsgegevens.
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6.
Aansprakelijkheid
6.1. Deelname aan de Actie is voor eigen risico en rekening van de deelnemer.
6.2.	De Organisator, BASIS of hun toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook,
voortvloeiend uit of verband houdende met de Actie.
6.3.	In geval van enige aansprakelijkheid aan de zijde van de Organisator, BASIS of hun toeleveranciers, zal deze
aansprakelijkheid voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, beperkt zijn tot € 100,-- (zegge: honderd euro) per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
6.4.	De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van opzet of bewuste
roekeloosheid van (leidinggevenden van) de Organisator, BASIS of hun toeleveranciers.
7.
Intellectuele eigendomsrechten
7.1.	De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Actie (waaronder, maar niet beperkt tot, de intellectuele
eigendomsrechten op gebruikte teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige
materialen) berusten bij de Organisator, BASIS of hun licentiegevers.
7.2.	Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag op enige wijze worden verveelvoudigd, gepubliceerd of anderszins
worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of BASIS.
8.
Contact en klachten
8.1.	Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan
info@activatiemarketing.nl.
8.2. Over een eventuele uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
9.
Diversen
9.1.	De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling de Actie of deze
Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, en/of zonder opgaaf van reden de Actie tussentijds stop te zetten of
te wijzigen, zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens deelnemers. De Organisator zal de deelnemer via de
daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen en/of stopzettingen.
9.2.	De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling deelnemers zonder opgaaf
van reden uit te sluiten van deelname aan de Actie [indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze
Actievoorwaarden of met enige toepasselijke wettelijke bepaling], zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens
deelnemers.
9.3.	Indien één of meerdere bepalingen deze Actievoorwaarden op enige wijze nietig worden verklaard, vernietigd worden
of niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Actievoorwaarden onverminderd van
kracht. De Organisator zal de nietige, vernietigde of niet-rechtsgeldige bepaling vervangen door een bepaling waarvan
de inhoud, strekking, doelstelling en het bereik zoveel mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigde of niet-rechtsgeldige
bepaling.
9.4. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de Organisator.
9.5. Deze Actie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotioneel Kansspelen
9.6.	Deze Actievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de beginselen van internationaal
privaatrecht.
9.7.	Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of die verband houden met de Actie of deze Actievoorwaarden, hoe
ook genaamd, worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank Haarlem.

