Algemene voorwaarden Najaarsactie “Decemberactie Loterij” - Business
Platform Teylingen
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder beschreven Najaarsactie welke is
georganiseerd door de vereniging Business Platform Teylingen (hierna: BPT), waartoe behoren de
afdelingen en commissies van BPT, alsmede de bijbehorende internetsites, waaronder
www.businessplatformteylingen.nl, www.winkelcentrumsassenheim.nl , de Facebook-pagina
“Winkelcentrum Sassenheim” en de bijbehorende activiteiten die worden georganiseerd door BPT
(hierna in het geheel: de “Aanbieder”). De Najaarsactie wordt georganiseerd in de vorm van een
loterij en wordt in publicaties betreffende deze actie ook wel aangehaald als “Decemberactie” en/of
“Loterij”. Door deelname aan de Najaarsactie gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid
van de Algemene voorwaarden.
Deelname
[1] De Najaarsactie wordt georganiseerd ter promotie van BPT, Afdeling Sassenheim.
[2] De Najaarsactie wordt georganiseerd in de vorm van een loterij. Bij elke besteding van 15,00 euro
in een en dezelfde deelnemende winkel van de Najaarsactie (hierna ook: “Loterij”) ontvangt de klant
één lot. Per aankoop kunnen niet meer dan tien loten worden uitgereikt.
[3] Een overzicht van de deelnemende winkels zal ten minste een dag voor de start van de
Najaarsactie gepubliceerd worden op de website van BPT Afdeling Sassenheim
(www.winkelcentrumsassenheim.nl) (hierna: de Website) en op de Facebook-pagina “Winkelcentrum
Sassenheim” (hierna: de Facebook-pagina). Daarnaast zijn de deelnemende winkels te herkennen
aan een poster aan de voorkant van de winkel met daarop afgedrukt “DEELNEMER LOTERIJ”.
[4] Voor deelname aan de Loterij moet de deelnemer vijf loten verzamelen. De deelnemer dient de
vijf loten vervolgens aan elkaar te nieten of in een goed afgesloten envelop te stoppen en het
bovenste lot in te vullen. De gegevens die ingevuld dienen te worden staan op het lot vermeld; dit
betreft de voor- en achternaam van de deelnemer, diens e-mailadres en een telefoonnummer
waarop de deelnemer goed bereikbaar is. Om de deelname compleet te maken, dient de deelnemer
de loten in te leveren in een van de inlevertonnen. De inlevertonnen zullen worden geplaatst op de
volgende vijf inleverpunten:
- Schoonheidssalon Franas: Voorhavenkwartier 27, 2171 HW te Sassenheim;
- JO!woman: Hoofdstraat 177, 2171 BB te Sassenheim;
- Van Nieuwkoop: Hoofdstraat 263, 2171 BD te Sassenheim;
- The Read Shop Sassenheim: Hoofdstraat 207, 2171 BC te Sassenheim;
- Etos Hauwert: Hoofdstraat 254, 2171 BP te Sassenheim.
[5] Aan de deelname van de Loterij zijn geen communicatiekosten verbonden.
[6] Bij de loterij geldt een actieperiode die van start gaat op 13 November 2021 en zal eindigen op 31
December 2021. Deze periode geldt voor de uitgifte van de loten, zoals omschreven in artikel 2 van
deze Algemene voorwaarden, alsook voor de mogelijkheid tot het inleveren van de loten, zoals
omschreven in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden. Het is voor de deelnemer niet mogelijk om
buiten de actieperiode aanspraak te maken.
[7] Deelname aan de Loterij is slechts mogelijk voor meerderjarigen, waarmee wordt bedoeld zij die
de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Op het lot dient de deelnemer het hokje aan te vinken
waarachter staat: “Ja, ik ben 18 jaar of ouder” – uiteraard alleen indien hij/zij daadwerkelijk achttien
jaar of ouder is. De winnaars van de Loterij kunnen bij het ophalen van de prijs of prijzen worden
gevraagd om een geldig legitimatiebewijs waarmee kan worden aangetoond dat hij/zij daadwerkelijk
meerderjarig is.

[8] Uitgesloten van deelname zijn de leden van BPT die zijn ingedeeld in de Afdeling Sassenheim, de
medewerkers van de deelnemende winkels en de door de Aanbieder bij de organisatie van de
Winkelweekactie ingeschakelde, met inbegrip van sponsors.
Prijzen en trekking
[9] Er zullen meerdere prijzen worden verloot. De prijzen zullen bestaan uit pakketten met
waardebonnen die besteed kunnen worden in de desbetreffende winkel.
[10] De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of
anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld.
[11] De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin deze zich bevinden. De Aanbieder is niet
verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen.
[12] De Aanbieder zal de eventueel ter zake van de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar
rekening nemen.
[13]De trekking zal 3 Januari 2022 plaatsvinden te Sassenheim. De winnaars van de Loterij zullen
door middel van een willekeurige trekking uit het totaal van de ingeleverde loten worden
aangewezen. Slechts volledige bundels bestaande uit vijf loten met ten minste één volledig ingevuld
lot kunnen als winnende bundel worden getrokken. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor
onvolledige/incomplete bundels loten.
[14] In het kader van artikel 19 zal voor elke winnaar een reserve winnaar worden aangewezen. De
trekking van de reserve winnaars zal plaatsvinden nadat alle eerste winnaars zijn aangewezen. De
reserve winnaars zullen worden aangewezen door middel van een willekeurige trekking uit het totaal
van de na de eerste trekking overgebleven loten.
[15] Over de uitslag van de Loterij en de toekenning van de prijzen kan niet worden
gecorrespondeerd.
[16]De bekendmaking van de winnaars van de prijzen zullen worden aangekondigd op de Website en
de Facebook-pagina.
[17] De voor- en achternaam van de winnaars zullen gepubliceerd worden op de Website en de
Facebook-pagina. Daarnaast zullen wij de winnaars persoonlijk contacten. Indien een winnaar zich
niet binnen dertig dagen na bekendmaking heeft gemeld zal de winnaar ten minste op drie
verschillende dagen worden gebeld op het door hem of haar opgegeven telefoonnummer.
[18] De winnaars dienen de gewonnen prijs zelf op te halen; de Aanbieder voorziet niet in de levering
van de prijzen.
[19] Tot twaalf maanden na bekendmaking kan de winnaar aanspraak maken op de prijs en deze
ophalen. Indien de winnaar binnen twaalf maanden na bekendmaking de prijs niet heeft opgehaald
en ook geen aanspraak heeft gemaakt op de prijs, vervalt de aanspraak automatisch. Indien dat geval
zich voordoet, zal de aanbieder contact opnemen met de reserve winnaar van de betreffende prijs. In
het geval de reserve winnaar binnen drie maanden na contact de prijs eveneens niet heeft opgehaald
en ook geen aanspraak heeft gemaakt op de prijs, vervalt diens aanspraak en zal de prijs in zijn
geheel niet worden uitgekeerd.
Persoonsgegevens
[20] Door deelname aan de Loterij geeft de deelnemer toestemming aan de Aanbieder om de/haar
voor- en achternaam van de deelnemer te publiceren op de Website en de Facebook-pagina.
[21] De winnaars van de Loterij zullen op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan
promotionele activiteiten van de Aanbieder (in het kader van de Loterij) voor zover dit in redelijkheid
van de winnaars kan worden verlangd. De medewerking kan bijvoorbeeld bestaan uit het verlenen
van toestemming om een foto van de winnaar met zijn/haar prijs te publiceren op de Website en/of
de Facebook-pagina. Voor de verleende medewerking aan de promotionele activiteiten zal geen
vergoeding worden betaald.

[22] De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de persoonsgegevens in verband met
de deelname aan de Loterij.
[23] De persoonsgegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens
worden behandeld.
[24] De, in het kader van de Loterij ontvangen, persoonsgegevens zullen, met uitzondering van de
persoonsgegevens van de winnaars en de reserve winnaars, binnen een maand na het einde van de
Loterij door de Aanbieder worden vernietigd. De persoonsgegevens van de winnaars en de reserve
winnaars zullen worden verwijderd nadat de betreffende prijzen zijn opgehaald en anders indien de
termijnen zoals genoemd in artikel 19 zijn verstreken.
Aansprakelijkheid en overige voorwaarden [25] Het gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is
voor rekening en risico van de winnaars en de eventuele andere gebruikers van de prijzen. De
Aanbieder kan op grond van de Algemene voorwaarden niet aansprakelijk worden gesteld voor het
gebruik van de prijzen door de winnaars, noch door een ander die gebruik maakt van de prijzen.
[26] De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan
ook, die voortvloeit uit of samenhangt met de Loterij en/of de deelname aan de Loterij.
[27] De Aanbieder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor kosten die een deelnemer maakt in
verband met de deelname aan de Loterij.
[28] De Aanbieder is gerechtigd om deelnemers uit te sluiten van de Loterij, indien een deelnemer
onjuiste of misleidende gegevens heeft verstrekt, dan wel op andere wijze fraude heeft gepleegd of
heeft geprobeerd te plegen.
[29] De Algemene voorwaarden zullen op verzoek van de (potentiële) deelnemer kosteloos aan de
deelnemer ter beschikking worden gesteld. De Algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de
Website. Op de loten, posters en flyers, in het kader van deze Najaarsactie, is een QR-code afgedrukt;
door het scannen van deze QR-code wordt de (potentiële) deelnemer doorgeleid naar de Website
waarop de Algemene voorwaarden te vinden zijn (onder het kopje “Najaarsactie Loterij”).
[30] De Algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden en zonder voorafgaande kennisgeving door de
Aanbieder worden aangepast, doch kunnen de Algemene voorwaarden tijdens de looptijd van de
Loterij niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. Een wijziging van de Algemene
voorwaarden zal bekend worden gemaakt via de Website.
[31] De Aanbieder is gerechtigd om de Loterij vroegtijdig te beëindigen, dan wel op te schorten, en te
besluiten om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen, indien de Aanbieder
daar wegens uitzonderlijke omstandigheden noodzaak toe ziet. Een dergelijke uitzonderlijke
omstandigheid kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, (indirect) zijn gelegen in een volledige
“lockdown-situatie” vanwege het coronavirus of een situatie waarin het met het oog op de
gezondheid van de klanten en (het personeel van) de deelnemende winkels op dat moment niet
meer verantwoord kan worden geacht om de Loterij voort te zetten.
[32] Op de Loterij is Nederlands recht van toepassing.
Klachtenprocedure
[33] Eventuele vragen, opmerkingen of klachten kunnen onder vermelding van de betreffende
Najaarsactie per post worden gericht naar Business Platform Teylingen, Postbus 81, 2170 AB
Sassenheim.

