Actievoorwaarden Nederlandse Loterij Geeft Door Quiz
Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Nederlandse
Loterij B.V., gevestigd te Rijswijk aan de Laan van Hoornwijck 55, georganiseerde actie “Nederlandse
Loterij Afdracht 2022” (hierna: de Actie), ter promotie van Nederlandse Loterij B.V..

De Actie geldt van 3 mei 2022 tot en met 15 mei 2022 (hierna te noemen: de Actieperiode).

De actie
-

-

Tijdens de Actieperiode kan aan de Actie worden deelgenomen door quizvragen over de
afdracht van Nederlandse Loterij te beantwoorden.
De Actie wordt gecommuniceerd via e-mails, social media en de websites van Nederlandse
Loterij en haar spellen.
De prijzen worden op onpartijdige wijze verloot, onder de deelnemers die alle vragen goed
hebben, middels een trekking in week 20 (16 t/m 22 mei 2022). De trekking geschiedt op
onpartijdige wijze door de trekkingscommissie van de Nederlandse Loterij onder toezicht
van een notaris.
De winnaars van de prijs worden uiterlijk 24 mei 2022 telefonisch benaderd. Indien een
winnaar op 7 juni 2022 nog niet bereikt is komt de prijs te vervallen en benaderen we een
reservewinnaar.

De prijzen
-

Winnaars winnen € 5.000 én mogen een goed doel of sportvereniging aanwijzen waar
Nederlandse Loterij € 5.000 aan schenkt. In totaal worden er vijf winnaars aangewezen. In
totaal bedraagt het prijzenpakket € 50.000.
o De keuze voor een goed doel is beperkt tot één van de 18 goede doelen die zijn
verbonden aan de afdracht van Nederlandse Loterij. Meer informatie vind je op
https://www.nederlandseloterij.nl/spelen-helpt/goededoelen.
o De keuze voor een sportvereniging is beperkt tot verenigingen die zijn aangesloten
bij één van de 77 sportbonden (leden) van NOC*NSF. De leden van NOC*NSF vind je
hier https://nocnsf.nl/leden-van-nocnsf.
o Na de trekking controleert Nederlandse Loterij of de door de winnaar gekozen
goede doelen en/of sportverenigingen geldig zijn (conform de vorenstaande bullets).
Indien blijkt dat de winnaar een incorrect goed doel of sportbond heeft gekozen,
dan is zijn deelname ongeldig en wordt er een reservewinnaar aangewezen.

Meedoen
-

-

Deelname aan de Actie kan door alle quizvragen te beantwoorden en alle velden in het
contactformulier in te vullen: voornaam, achternaam, geboortedatum, plaatsnaam, emailadres en telefoonnummer.
Deelnemers dienen akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en moeten bevestigen dat ze
minimaal 18 jaar of ouder zijn.

-

Maximaal één deelname per persoon. In het geval een deelname vaker is terug te herleiden
naar 1 persoon, zal enkel de eerst gedane deelname voorkomen in het trekkingsbestand.
Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
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.

Overige voorwaarden
-

-

-

-

Eventuele kansspelbelasting over de prijzen (> € 449) van deze Actie wordt door
Nederlandse Loterij afgedragen. Over de schenking aan een goed doel of sportvereniging
hoeft geen kansspelbelasting te worden afgedragen.
Indien blijkt dat de 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. In dat geval zal de
prijs toekomen aan een reservewinnaar.
Nederlandse Loterij behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te
schorten en/of te beëindigen. Hiervan zal melding worden gedaan op de Actiepagina.
In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik
of fraude behoudt Nederlandse Loterij zich het recht voor om deelnames en/of deelnemers
aan de Actie uit te sluiten of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen. In dat geval
zal de prijs toekomen aan een reservewinnaar.
Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Nederlandse Loterij.
In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Nederlandse Loterij.
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.
Deze actievoorwaarden en het van toepassing zijnde privacyreglement zijn te vinden, op de
actiepagina https://afdracht.nederlandseloterij.nl.
Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Nederlandse Loterij, Postbus
818 2700 AV Zoetermeer, of kijk op nederlandseloterij.nl/klantenservice
Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen 2014.

