Actievoorwaarden voor de actie ‘ Nederlandse Loterij & TeamNL, maak kans op
sportprijzen’

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door de
Staatsloterij bv en Lotto bv, gevestigd te Rijswijk, aan het adres Laan van Hoornwijck 55
(hierna: de Nederlandse Loterij), georganiseerde “Nederlandse Loterij & TeamNL, maak
kans op sportprijzen actie” (hierna: de Actie), ter promotie van de Nederlandse Loterij en
de NGF. De Actie is onderdeel van een serie acties van de gezamenlijke Sportbonden en
Nederlandse Loterij (Hierna: Sportbondenactie).
2. De Actie loopt van 03-01-2018 tot en met 25-02-2018 (hierna: de Actieperiode).
3. Deelname vindt plaats op de daarvoor door Nederlandse Loterij aangegeven wijze.
4. De volgende Sportbonden nemen deel aan de actie:
a. KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond)
b. NGF (Koninklijke Nederlandse Golf Federatie)
c. KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond)
d. Atletiekunie
e. TeamNL (platform TeamNL)
(Gezamenlijk hierna: Sportbonden)
Iedere sportbond organiseert samen met Nederlandse Loterij een aparte actie. Iedere actie
heeft een eigen prijzenpakket, maar de hoofdprijs is een prijs waar alle deelnemers aan alle
Sportbondacties kans op kunnen maken.
5. De sportbond NGF promoot de Actie en verwijst naar de actiepagina
www.sportbondprijzen.nl/ NGF. Het promoten van de Actie door de sportbond NGF verloopt
via uitingen van de sportbond NGF zoals; email, nieuwsbrieven, banners, websites van de
sportbond, apps en social media.
6. De NAW-gegevens van de deelnemer dienen te worden ingevuld op de actiepagina:
www.sportbondprijzen.nl/NGF.
7. De gegevens van de deelnemer dienen te worden ingevuld op de actiepagina. Op deze pagina
dient de deelnemer de volgende gegevens verplicht in te vullen: geslacht, voornaam,
achternaam, postcode en huisnummer, geboortedatum, email. De velden tussenvoegsel en
toevoeging huisnummer zijn optionele velden.
8. Er wordt voor het bevestigen van de deelname akkoord gevraagd voor de actievoorwaarden.
Het emailadres wordt uitgevraagd voor het benaderen van de prijswinnaars. Hierbij kan de
deelnemer ook aangeven dat hij/zij nieuwsbrieven per e-mail van de Nederlandse Loterij wilt
ontvangen.
9. Het telefoonnummer invullen is niet verplicht en wordt bij het invullen éénmalig gebruikt
door Staatsloterij bv. of Lotto b.v. Hiervoor wordt de volgende opt‐in gebruikt: “Vul uw
telefoonnummer in en ontvang eenmalig een telefonisch aanbod van de Staatsloterij b.v. of
Lotto b.v. om mee te spelen met één van de door hun aangeboden kansspelen.
10. De deelnemers maken kans op een van de volgende prijzen:
A. NGF prijzenpakket:
•

6x2 kaarten KLM Open 2018, totale waarde €480

•

1x4 VIP kaarten KLM Open 2018, totale waarde €1.000

B. Hoofdprijs: Maak kans op één van de vier hoofdprijzen, een TeamNL seizoenkaart
2018 t.w.v. €198 voor 2 personen, inclusief een TeamNL cap per persoon t.w.v.
€15, totale waarde hoofdprijzen €792
•
De TeamNL seizoenkaart geeft recht op toegang tot onderstaande 3
Topsportevenementen in 2018:
• WK Baanwielrennen
• WK Allround Schaatsen
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• Champions Trophy Hockey
b.

De prijswinnaar van de hoofdprijs kan het verzoek doen, om een
sportevent

uit

het

programma te

vervangen door een

ander

sportevent uit de kalender van 2018. In overleg met TeamNL wordt
een passende oplossing gezocht.
11. Het NGF prijzenpakket (9A) heeft een totale waarde van €1480 inclusief btw.
12. De hoofdprijs (9B) heeft een totale waarde van €792 inclusief btw.
13. Het totale prijzenpakket heeft een waarde van circa €2272 inclusief btw.
14. Maximaal één prijs per persoon/deelnemer.
15. De prijzen worden verloot door de trekkingscommissie van de Nederlandse Loterij in week
9 van 2018.
16. Het sportbond prijzenpakket NGF (9A) wordt verloot onder de deelnemers aan de Actie,
welke via de uitingen van de sportbond NGF hebben deelgenomen aan de Actie.
17. De hoofdprijs (9B) wordt verloot onder deelnemers van de Sportbondenactie, van de
Sportbonden NGF, KNZB, KNLTB, Atletiekunie en het TeamNL platform.
18. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en indien deelnemer Nederlands ingezetene is.
19. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere
prijzen.
20. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door De Nederlandse Loterij afgedragen.
21. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
22. Nederlandse Loterij benadert de prijswinnaars.

23. De

Sportbond neemt contact op met de prijswinnaar voor de afhandeling en overdracht

van de betreffende prijs.
24. Op verzoek van de Nederlandse Loterij dient de winnaar zich met een geldig
identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij de Sportbond bij het innen van de prijs.
25. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, hebben de
Sportbonden en de Nederlandse Loterij het recht om de desbetreffende deelnemer van
deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van
de prijs te laten vervallen.
26. Indien de winnaar in week 10 2018 niet is bereikt via de Sportbond NGF of de Nederlandse
Loterij via de bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving
hieromtrent, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
27. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie,
misbruik of fraude behoudt de Nederlandse Loterij en de Sportbonden zich het recht voor
om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf)
te laten vervallen.
28. De namen en/of foto’s /opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf
schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze
Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
29. De Nederlandse Loterij en de Sportbonden zijn niet aansprakelijk voor enige
(gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze
Actie.
30. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan de Nederlandse Loterij en de Sportbonden.
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31. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nederlandse Loterij en
de Sportbonden.
32. Medewerkers van de Nederlandse Loterij en de Sportbonden zijn uitgesloten van deelname.
33. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.sportbondprijzen.nl of zijn op te vragen via Lotto
bv of Staatsloterij bv, Afdeling Klantenservice, postbus 818 2700 AV Zoetermeer,
klantenservice@nederlandseloterij.nl, Staatsloterij 070-550 08 08 (gebruikelijke belkosten)
of Lotto 070-550 08 01 (gebruikelijke belkosten)
34. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Lotto bv of Staatsloterij bv,
Afdeling

Klantenservice,

postbus

818

2700

AV

Zoetermeer,

klantenservice@nederlandseloterij.nl, Staatsloterij 070-550 08 08 (gebruikelijke belkosten)
of Lotto 070-550 08 01 (gebruikelijke belkosten)
35. Vragen of opmerkingen over deze actie kunnen worden gesteld per e-mail via
klantenservice@nederlandseloterij.nl
36. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen 2014.
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