Actievoorwaarden voor “Buit van de Dag, van 01-01-21 tot 01-03-21. Elke dag
€1.000 en 8 weekenden een VanMoof E-Bike” aan abonnees van Staatsloterij in deze
periode.
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door
Staatsloterij, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna:
“Staatsloterij”), georganiseerde actie “van 1 januari 2021 tot 1 maart elke dag €1.000,- en
acht (8) weekenden een e-Bike” (hierna: “de Actie”), ter promotie van deelname via een
abonnement aan de trekkingen van Staatsloterij.
2. De Actie: Staatsloterij geeft van 01-01-21 tot 01-03-21 elke dag €1.000,- weg aan een van
haar abonnees, tevens 8 weekenden een VanMoof E-Bike ter waarde van €1.998,-. Er zijn in
totaal 9 trekkingen en bij elke trekking worden acht (8) winnaars aangewezen, met
uitzondering van de laatste week daar worden er 3 winnaars getrokken (het totaal komt
hiermee op 67). In totaal zijn er dus zevenenzestig (67) winnaars. Na elke trekking wordt in de
daaropvolgende zeven dagen elke dag winnaars bekend gemaakt, ook hier met uitzondering
van de laatste trekking daar zijn het er 3.
De eerste trekking vindt plaats in week 53 van 2020. De eerste winnaar wordt op 1 januari
2021 bekend gemaakt, de dagen erop volgend de overige winnaars. De bekendmaking van de
67ste winnaar zal dan op 28 februari 2021 zijn.
3. De deelnemer die een abonnement afsluit via telemarketing van de Staatsloterij in de periode
18-11-2020 t/m 14-02-2021 zal automatisch meedoen aan de actie.
4. Op het moment van ontvangst van onze bevestigingsmail zal een nieuwe abonnee automatisch
gaan meespelen.
5. Met de winnaars zal per mail of telefoon, waarmee het abonnement is geregistreerd, contact
opgenomen worden. Persoonsgegevens van de winnaars zullen nooit publiekelijk worden
gedeeld en bekendmaking is dus anoniem.
6. Staatsloterij abonnees met tenminste de 10de van de maand trekking zal automatisch
deelnemen op basis van hun klantnummer aan de Actie. Maximaal 1 deelname per account per
trekking, deelnemers maken kans op meerdere prijzen tijdens de gehele actieperiode.
7. Staatsloterij Groepsspelen, Proefabonnementen en medewerkers van de Nederlandse Loterij
zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
8. Het prijzenpakket bestaat uit 59 prijzen van €1.000,- en 8 VanMoof E-Bikes ter waarde van
€1.998. Dit maakt de totale waarde van het prijzenpakket €74.984,00
9. Staatsloterij zal de kansspelbelasting op deze prijs afdragen. De winnaar krijgt € 1.000, - netto
uitgekeerd dan wel de e-Bike zonder daarover nog belasting verschuldigd te zijn.
10. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
11. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen en de prijs is niet
overdraagbaar.
12. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een Staatsloterij abonnee incorrect zijn, heeft
Staatsloterij het recht om de desbetreffende abonnee van deelname aan de Actie uit te sluiten
en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
13. De gewonnen prijs wordt overgemaakt naar het IBAN (bank- of girorekening) van de winnaar
waarvan het abonnementsgeld is geïncasseerd. In geval van een redelijk vermoeden van
onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij zich het
recht voor om deelnames of Staatsloterij abonnees aan de Actie te weigeren of het recht op
een prijs (achteraf) te laten vervallen. In dat geval zal de prijs toekomen aan een
reservewinnaar.
14. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
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15. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de
informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de
site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of
mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Staatsloterij bv niet aansprakelijk.
16. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij.
17. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staatsloterij.
18. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl/actievoorwaarden.
19. Klachten, vragen of opmerkingen betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij
Nederlandse Loterij, Afdeling Klantenservice Postbus 818, 2700 AV te ZOETERMEER of via
https://www.nederlandseloterij.nl/klantenservice.
20. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen 2014.
21. Bij deelname gaat men akkoord met het privacyreglement van Nederlandse Loterij Organisatie.
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