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Actievoorwaarden
Lidnummer = Lotnummer
Vereniging Eigen Huis

ALGEMEEN

Vereniging Eigen Huis, gevestigd aan de Displayweg 1 

te Amersfoort (hierna te noemen VEH) organiseert voor 

haar leden (alleen natuurlijke personen) in de periode 

van 1 mei tot en met 4 juni 2018 een promotioneel 

kansspel (hierna genoemd: actie) waarbij de deelnemers 

eenmalig kans maken op wisselende prijzen. Door 

de deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer 

deze actievoorwaarden. Deelname kan gedurende 

de actieperiode uitsluitend online plaatsvinden via de 

website.

VEH behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder 

opgave van redenen de organisatie van de actie stop te 

zetten en/of deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en 

stopzetting, wijziging of aanpassing van de actie, zal door 

VEH bekend worden gemaakt via de website. 

VEH handelt met deze actie in overeenstemming met de 

Gedragscode promotionele kansspelen.

DEELNAME

Deelnemers dienen particulieren te zijn (dus geen 

rechtspersonen), die lid zijn van Vereniging Eigen Huis en 

minimaal 18 jaar oud. Meedoen met een lidnummer van 

een Vereniging van Eigenaars (VvE) ook bekend als ‘VvE 

lidmaatschap’ is dus uitgesloten. 

Per persoon en per e-mailadres kan maximaal één prijs 

worden gewonnen.

Medewerkers van Vereniging Eigen Huis en haar 

dochtermaatschappijen zijn uitgesloten van deelname. 

Indien een deelnemer onjuiste, onvolledige of 

misleidende gegevens invult heeft VEH het recht deze 

deelnemer uit te sluiten van deze actie. De deelnemer 

komt dan op geen enkele wijze meer in aanmerking 

voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor alsdan 

uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de 

prijs af te dwingen.

PRIJZEN

Voor deze actie vindt een éénmalige trekking plaats op 

5 juni 2018. De actuele te winnen prijzen en hun waarde 

treft u aan in Eigen Huis Magazine van mei en op de 

website.

VEH stelt de prijzen ter beschikking in de staat waarin 

de prijzen zich op dat moment bevinden. VEH is niet 

aansprakelijk voor enige zichtbare of onzichtbare gebreken 

aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen 

(inclusief schade veroorzaakt door verzending of ander 

wijze van transport). De prijzen zijn niet inwisselbaar voor 

contanten of overdraagbaar. VEH behoudt zich het recht 

voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, 

gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

TOEKENNEN VAN DE PRIJZEN

Er vindt op 5 juni 2018 een éénmalige trekking plaats onder 

de deelnemers  die voldoen aan de actievoorwaarden en 

een geldig e-mailadres hebben ingevuld. De prijswinnaars 

worden op objectieve wijze (at random) door onpartijdige 

computerprogrammatuur geselecteerd.
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De prijswinnaars dienen zich op verzoek te identificeren 

om toekenning van de prijzen mogelijk te maken. 

WIJZIGING ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden kunnen door Vereniging 

Eigen Huis op ieder moment en zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. 

COMMUNICATIE

De prijswinnaars zullen uiterlijk 8 juni 2018 schriftelijk 

op de hoogte worden gesteld. Deelnemer gaat ermee 

akkoord dat zijn persoonsgegevens bij het winnen 

van een prijs, door VEH worden doorgegeven aan 

de leverancier van de prijs, ten behoeve van het 

afleveren en/of uitreiken van de gewonnen prijs. De 

persoonsgegevens van de prijswinnaar mogen alleen 

ten behoeve van bovenstaande gebruikt worden door 

leverancier.

Prijswinnaars zijn dus ook niet verplicht mee te werken 

aan promotionele doeleinden van de leverancier tenzij 

hier in overleg met leverancier en prijswinnaar nadere 

afspraken over worden gemaakt. 

De prijswinnaars dienen binnen 14 dagen na verzending 

van de schriftelijke bevestiging waarin de uitslag en de 

gewonnen prijs bekend wordt gemaakt te reageren, bij 

gebreke waarvan geen aanspraak meer gemaakt kan 

worden op de prijs. 

GEGEVENS EN PRIVACY

Deelnemer verleent VEH toestemming om zijn/haar 

naam als winnaar te vermelden in alle media van VEH. 

Deelnemer erkent door deelname aan de actie op de 

hoogte te zijn van de inzameling van bepaalde gegevens 

en het gebruik dat VEH van die gegevens kan maken 

zoals vermeld op de website onder ‘Privacybeleid’.

AANSPRAKELIJKHEID

VEH is niet aansprakelijk voor enige schade van 

welke aard dan ook die voortvloeit uit of samenhangt 

met (deelname aan) deze actie. VEH is verder niet 

aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook 

die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de 

actie. VEH is verder niet aansprakelijk voor schade, van 

welke aard dan ook, die gemaakt wordt in verband met 

het gebruik van de website. 

Deelnemer vrijwaart VEH van aanspraken van 

derden in verband met een niet-nakoming van deze 

actievoorwaarden of in verband met het handelen of 

nalaten van deelnemer. 

KANSSPELBELASTING

VEH zal de eventueel verschuldigde kansspelbelasting 

voor haar rekening nemen.

KOSTEN

Aan deze actie zijn voor de deelnemer geen kosten 

verbonden.

HEEFT U VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50..

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis  •  Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort
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