Actievoorwaarden Nederlandse Loterij – WK wielrennen Toertocht
1.

2.

Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Nederlandse
Loterij Organisatie B.V. hierna “Nederlandse Loterij” (gevestigd te Laan van Hoornwijck 55, Rijswijk)
georganiseerde actie “WK Wielrennen Toertocht” (hierna “de Actie”) ter promotie van het Oranje
Peloton.
De Actie loopt van 23 augustus 2019 tot en met 5 september 2019 (hierna: de Actieperiode).

De prijzen
3. In totaal worden er 6 keer 2 kaarten weggegeven om mee te fietsen naar en aanwezig te zijn bij het
WK wielrennen in Yorkshire. De volledige prijs bestaat uit een 4-daags arrangement voor twee
personen (vrijdag 27 september tot en met maandagochtend 30 september) naar het WK wielrennen
te Yorkshire. De hoogte van de prijs van een arrangement voor twee personen bedraagt € 1.500,00. De
totale waarde van de prijzenpot bedraagt daarmee € 9.000,00.
4. De inhoud van het arrangement voor 2 personen bestaat uit:
• Vrijdag 27 september: verzamelen in de omgeving van Schiphol (exacte locatie volgt) om
gezamenlijk naar de Europoort te fietsen. Indien je met de auto komt vergoeden wij je
parkeerkosten op een door ons aangewezen parkeerplek. Je dient je eigen fiets + fietskleding
mee te nemen. Daarna volgt de overtocht met de P&O Ferry van Europoort naar Hull, inclusief
diner en overnachting op basis van een twee persoonskamer;
• Zaterdag 28 september: ontbijt, gezamenlijk fietsen naar Harrogate (Yorkshire), inclusief
fietsbegeleiding en lunch, aanmoedigen van het WK Vrouwen, diner in Harrogate,
overnachting op basis van één twee persoonskamer in een 3 sterren hotel;
• Zondag 29 september: Ontbijt, een actief dagprogramma en supporten bij het WK + lunch.
Overtocht met de P&O Ferry van Hull naar Europoort, inclusief diner en overnachting op basis
van één twee persoonskamer;
• Maandag 30 september: Ontbijt op de Ferry, aankomst om 08:30 bij Europoort. Er wordt
transport geregeld naar Schiphol parking.
• Wanneer je niet aan het fietsen bent, wordt je fiets veilig gestald in speciale aanhanger achter
de bus. Eventuele bagage die niet op je fiets past, kun je meegeven met de bus die altijd
gelijktijdig met het fietsen meereist van locatie A naar B.
5. Maximaal één deelname aan de Actie per persoon.
6. Winnaars en hun gasten leggen de toertocht af op hun eigen fiets. Men dient zelf zorg te dragen voor
een veilige fietsuitrusting (helm, fietsschoenen, enz.). Van de winnaars en hun gasten wordt verwacht
dat men fysiek in staat is om per dag 80 kilometer op de fiets af te leggen.
7. Diverse andere partijen organiseren ook acties rondom het WK Wielrennen in Yorkshire waarbij
dezelfde arrangementen als prijs kunnen worden gewonnen. Daarnaast worden er mensen door
Nederlandse Loterij uitgenodigd om mee te fietsen.
Er worden dan ook diverse wielrenners verwacht die aan deze georganiseerde toertocht mee
zullen doen. Zowel relaties van Nederlandse Loterij, als bekende Nederlanders en dus winnaars van
deze Actie en gelijksoortige acties met hetzelfde arrangement. De totale groep zal worden gesplitst in
drie groepen, zodat iedereen in min of meer zijn/haar gebruikelijke tempo naar Harrogate kan fietsen,
en evt. kan afzakken naar een langzamere groep. Voor fietsbegeleiding wordt gezorgd, inhoudende dat
er bij blessures of materiaalschade een bus achter de tocht meerijdt en mensen plus materiaal kan
meenemen.
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Mee doen
8. Deelname aan de actie is mogelijk door je gegevens achter te laten in het aanmeldformulier voor deze
actie. Dit formulier is te vinden op www.Nederlandseloterij.nl/wkwielrennen. Deze actie zal op
meerdere plekken aangejaagd worden door (de spellen van) Nederlandse Loterij.
9. De prijzen worden verloot middels een trekking op 9 september 2019.
10. De winnaars van de prijs worden tussen 10 en 13 september persoonlijk benaderd. Indien een winnaar
op 13 september 12:00 uur nog niet bereikt is of niet heeft gereageerd, komt de prijs te vervallen en
benaderen we een reservewinnaar die tevens op 9 september wordt getrokken.
11. Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
12. Gezien het een arrangement voor twee personen is, mag de winnaar een gast meenemen. Deze gast
moet in dat geval ook voldoen aan de vereisten aan deze Actie en daarmee minstens 18 jaar of ouder
zijn. Uiteraard moet deze gast ook over een eigen fiets en materiaal beschikken en wordt verwacht dat
hij/zij fysiek de toertocht aankan.
Overige voorwaarden
13. Winnaars (en hun gasten) wordt aanbevolen om in het bezit zijn van een geldige en voldoende
dekkende reis-, aansprakelijkheid-, en zorgverzekering.
14. Nederlandse Loterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op
enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
15. Alle communicatie tussen de winnaars en Nederlandse Loterij zal verlopen via het bureau House of
Sports. Zij mogen specifiek voor deze winactie handelen in naam van Nederlandse Loterij .
16. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
17. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door Nederlandse Loterij afgedragen.
18. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
19. Op verzoek van Nederlandse Loterij dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen
legitimeren bij Nederlandse Loterij bij het innen van de prijs. Ook dient de winnaar zijn legitimatie
gegevens en die van de meegebrachte gast aan te leveren om de reis te kunnen boeken (Ferry, hotels,
etc). Uiteraard moet de legitimatie meegenomen worden tijdens de trip om je ten alle tijden te kunnen
identificeren.
20. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft 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.
21. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude
behoudt Nederlandse Loterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te
weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
22. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk
schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij
hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
23. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie
omtrent deze Actie, komen toe aan Nederlandse Loterij .
24. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Nederlandse Loterij .
25. Medewerkers van Nederlandse Loterij, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in
organisatorische zin is betrokken bij deze Actie, zijn uitgesloten van deelname.
26. Deze actievoorwaarden en het van toepassing zijnde privacy reglement zijn te vinden, op de
actiepagina (www.nederlandseloterij.nl/wkwielrennen) .
27. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Nederlandse Loterij, Postbus 818 2700
AV Zoetermeer, of kijk op nederlandseloterij.nl/klantenservice
28. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen
2014.
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