
Nieuwe Herengracht 123a • 1011 SC Amsterdam • +31 (0)20 305 38 25 • www.winq.nl

Actievoorwaarden Winactie WINQ GEEFT WEG! 

Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie WINQ GEEFT WEG! (hierna: 

“de Actie”), georganiseerd door Winq BV onderdeel van Media MANsion BV., ge-

vestigd aan de Nieuwe Herengracht 123a (1011 SC) te Amsterdam (hierna: “Winq”). 

2. De Actie is een winactie. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Winq 

en de betrokken partners. De Actie vindt plaats van 20 juli 2018 tot en met 31 

augustus 2018, 23:59 uur. 

3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers kennis te hebben ge-

nomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).

4. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij Media MANsion BV via 

mailadres: info@winq.nl. [Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen 

te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.] 

5. De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotio-

nele Kansspelen van 1 januari 2014. 

Het Actiemechanisme 
6. Deelnemers doen mee aan de Actie door in de actieperiode 20 juli 2018 tot en 

met 31 augustus 2018, 23:59 uur aan te geven welke prijs zij willen winnen. Dit 

geven de deelnemers aan via actiepagina www.winq.nl/winnen

7. Winq zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten door middel van Social 

Media zoals (maar niet uitsluitend) Facebook, Instagram en op Winq.nl.

8. Facebook en de andere sociale media die gebruikt worden zijn niet betrokken 

bij de actie en kunnen daarvoor dan ook niet worden aangesproken. 

9. Na afloop van de Actieperiode zullen er 48 winnaars worden gekozen. 

Deelname 
10. Deelname is mogelijk tot en met de laatste dag van de Actieperiode; 31 augus-

tus 2018, 23:59:59.

11. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen. 

12. Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken 

in opdracht van WINQ mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op de te 

winnen prijzen. 

13. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/

verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schrif-

telijke toestemming op eerste verzoek van Winq over te leggen. 

14. Eventuele kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie of andere 

kosten die verband houden met deelname aan de Actie komen in zijn geheel voor 

rekening van de deelnemer. 

15. Iedere deelnemer mag maximaal één keer meedoen in de Actieperiode. 

De prijzen 
16. De prijzen bestaan uit verschillende producten en diensten met een waarde 

van maximaal €450,00 (zegge: vierhonderdenvijftig ), waarvan er in totaal 48 

beschikbaar zijn. Alle prijzen worden uitgereikt in de vorm van producten en 

diensten. Aanvullende voorwaarden per product of dienst zijn gesitueerd bij de 

betreffende prijs op de actiepagina www.winq.nl/winnen.

17. De prijzen zijn niet niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of 

andere waardebonnen. 

De winnaars 

18. Het selecteren van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door de redac-

tie van Winq magazine. 

19. De bekendmaking van de winnaars zal op 1 september 2018 plaatsvinden via 

diverse sociale media. Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 

20. De winnaar dient binnen 2 weken te reageren op het persoonlijke bericht van 

Winq. Indien de winnaar niet binnen de gestelde termijn handelt, vervalt de Prijs 

en zal een nieuwe Winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden 

gekozen. 

21. Indien de winnaar geen gebruik kan of wil maken van de Prijs, dan vervalt het 

recht op de prijs. Winq is niet gehouden de prijs aan een andere deelnemer toe te 

wijzen. 

22. Over de trekking, winnaar of prijs wordt niet met andere Deelnemers en/of 

derden gecorrespondeerd. 

23. Over de datum en plaats van de uitreiking kunnen met de prijswinnaar per-

soonlijk afspraken gemaakt worden. 

Privacy 
24. Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers, zullen door 

Winq worden opgenomen in hun klantendatabase en worden verder niet verstrekt 

aan partners of derden. 25. De inzending op www.winq.nl/winnen en het materiaal 

dat tijdens het deelnemen aan de Actie, de prijsuitreiking wordt gemaakt mag 

door WINQ wordt gebruikt voor promotionele doeleinden, print en online gebruik, 

ten tijde en na afloop van de Campagne. 

26. Met het accepteren van deze actievoorwaarden geeft Deelnemer toestem-

ming voor het gebruik van bovengenoemd materiaal en overige Personen die 

zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking. 

27. Winq kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten 

of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de 

prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in 

geval van opzet of grove schuld van Winq. 

28. Winq is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van 

de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende 

kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, 

vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de 

prijs voortvloeien. 

29. Winq behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de 

regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddun-

ken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Winq daardoor 

op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. 

Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de 

actie zal door Winq bekend worden gemaakt via de website www.winq.nl/winnen 

30. In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Winq. 

Vastgesteld op 19 juli 2018.




