Actievoorwaarden
‘Droomsalaris WinActie’
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door
Staatsloterij BV, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: de
Staatsloterij), georganiseerde “Droomsalaris WinActie” (hierna: de Actie), ter promotie van
de Droomsalaristrekking van 1 oktober 2020.
2. Deelname aan de Actie vindt plaats op de daarvoor door de Staatsloterij aangegeven wijze:
a) De deelnemer doet mee aan de Actie door te reageren op de Facebook- of Instagramvideo oproep met betrekking tot de Actie; en
b) De deelnemer dient een persoon te taggen én dient een motivatie op te geven waarom
deze persoon de prijs verdient.
3. Deelnemers mogen meerdere keren aan de Actie deelnemen. De winnaar van de Actie
zorgt ervoor dat de getagde persoon de prijs wint (hierna: de Prijswinnaar). De winnaar
van de Actie maakt zelf dus geen kans op een prijs.
4. De Actie loopt van 11 september 2020 12:00 uur tot en met 16 september 2020 17:00
uur. In deze periode wordt de Actie gepromoot via Facebook en Instagram.
5. De prijzen van deze Actie bestaan uit:
- 1x een geldbedrag van EUR 10.000,- netto, en
- 5x een prijzenpakket van EUR 150,- voor zowel een winnaar van de Actie als de
betreffende Prijswinnaar (ofwel 10 prijzenpakketten in totaal).
De totale prijzenwaarde van deze Actie bedraagt EUR 11.500,-. Eventueel te betalen
kansspelbelasting over een prijs wordt door Staatsloterij afgedragen.

6. Naast de hoofdprijs van EUR 10.000,- netto zijn er 10 prijzen te winnen (voor 5
Prijswinnaars en hun “taggers”). Het gaat om 10 cadeaupakketten met een
consumentenwaarde van €150,- per pakket. De pakketten bevatten in ieder geval een
heel lot voor de 1 oktober – Droomsalaristrekking (à €15,-). De overige items per pakket
worden afgestemd op het verhaal van de inzender. Zowel de genomineerde als de persoon
die diegene heeft aangedragen, ontvangen een cadeaupakket.

7. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
8. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
9. De winnaar van de Actie en de Prijswinnaar worden middels een jury bepaald binnen 4
dagen na afloop van de Actie. De inzendingen worden door de jury beoordeeld die de
beste, mooiste, origineelste inzending kiest. De winnaar van de Actie en de Prijswinnaar
ontvangen daarna zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen een
persoonlijk bericht via Facebook of Instagram. Indien de winnaar van de Actie én de
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Prijswinnaar niet binnen 12 uur na verzending van het persoonlijke bericht door
Staatsloterij zijn bereikt via de bij Nederlandse Loterij bekende gegevens en/of niet hebben
gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Nederlandse Loterij, vervalt de prijs aan
de eerste reservewinnaars. De reservewinnaars (winnaar van de Actie en Prijswinnaar)
hebben tot uiterlijk 12 uur na verzending van het persoonlijke bericht via Facebook of
Instagram door Staatsloterij de tijd op te reageren, lukt dit niet binnen deze termijn, dan
vervalt de prijs.
10. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
11. 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, waaronder een publiekelijke bekendmaking d.m.v. een video op
Facebook, Instagram en YouTube. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële)
vergoeding.
12. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar (dit geldt zowel voor
de deelnemers aan de Actie als de Prijswinnaars), personen wonende in het buitenland,
medewerkers van Staatsloterij, wederverkopers van Staatsloterij en hun personeelsleden
en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.

13. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Staatsloterij zich
het recht voor om deelnemers en/of Prijswinnaars uit te sluiten, niet tot het uitkeren van
prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

14. Staatsloterij, Facebook en Instagram zijn niet aansprakelijk voor schade van deelnemers,
Prijswinnaars of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
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 niet aansprakelijk.
16. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan de Staatsloterij.
17. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Staatsloterij.
18. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl/acties of op te vragen bij de
Staatsloterij via www.nederlandseloterij.nl/klantenservice of Postbus 818, 2700 AV
Zoetermeer.
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19. Vragen, opmerkingen en/of klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij
Staatloterij bv, Afdeling Klantenservice, Postbus 818 2700 AV Zoetermeer, of via
www.nederlandseloterij.nl/klantenservice
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