
   
 
Algemene voorwaarden Eindejaarsactie 2020  
 
Promotioneel kansspel Winkelhart Oosterwolde 
 

Deelname 

• Deelname aan een kansspel van Winkelhart Oosterwolde is gratis en 
staat open voor iedereen. 

• Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen alleen aan een kansspel 
deelnemen met toestemming van een ouder/verzorger. 

• Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun 
ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan het 
kansspel en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek 
van Winkelhart Oosterwolde over te leggen. 

• Werknemers van deelnemende winkels (tijdelijk of vast) mogen 
deelnemen. Eigenaren van winkels zijn uitgesloten van deelname en 
maken daarmee geen kans op (hoofd)prijzen.  

• Bij akkoord van deelname aan de eindejaarsactie ga je ook akkoord 
met het feit dat mocht je een prijs winnen er eventueel foto’s 
gemaakt kunne worden en gebruikt worden voor promotiedoeleinden 
van Winkelhart Oosterwolde.  
 
Prijzen 

• Wekelijks worden er prijzen verloot middels een onafhankelijke 
loting, de prijswinnaars worden gebeld door één van de 
deelnemende winkeliers. Vervolgens maken de winkeliers een 
afspraak met de winnaar wat betreft de overhandiging van de prijs.  

• Op 31 december 2020 worden de 4 winnaars van de 4 grote 
hoofdprijzen bekendgemaakt. Ook deze trekking vind onafhankelijk 
plaats en wordt bekend gemaakt via social media en de website 
www.oosterwolde.nl.  

• De uiteindelijke winnaar van de auto krijgt de beschikking over de 
Ford ka. Als tegeneis wordt er verwacht dat de eigenaar in ieder 
geval één jaar lang (vanaf de datum van overdracht, tenaamstelling 
op kenteken) rijdt met de huidige promotie op de auto. De auto 

http://www.oosterwolde.nl/


   
 

wordt beschikbaar gesteld door autobedrijf Jitze Hoogterp en 
Winkelhart Oosterwolde is geen partij in de overdracht van de auto.  

• De organiserende partij Winkelhart Oosterwolde is op geen enkele 
manier aansprakelijk voor het uitreiken van de prijzen dan wel 
foutieve inhoud van communicatie- of promotiematerialen.  

• Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, c.q. contanten.  
• De winkelier dan wel diegene die de prijs beschikbaar stelt, bepaalt 

zelf de voorwaarden en termijnen van beschikbaar gestelde prijs.  
• Indien een kansspel van Winkelhart Oosterwolde gecommuniceerd 

wordt op Facebook, is de promotie op geen enkele manier 
gesponsord, goedgekeurd of wordt beheerd door Facebook of is 
geassocieerd met Facebook. 

• Indien de prijs van een kansspel bestaat uit toegangskaarten voor 
een evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt 
worden op enige vorm van compensatie. 
 
Verzamelde gegevens 

• Deelnemers geven toestemming tot de verwerking van 
persoonsgegevens in verband met deelname aan een kansspel. 

• Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers worden 
door Winkelhart Oosterwolde opgenomen in de klantendatabase 
uitsluitend ten behoeve van de trekking en eventueel promotionele 
doeleinden zoals een nieuwsbrief. 

• De verzamelde persoonsgegevens worden niet zonder toestemming 
van deelnemers verstrekt aan partners of derden. De 
persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven 
aan een kansspel en het bekendmaken van de winnaar. 

• Winkelhart Oosterwolde zal eventueel verzamelde persoonsgegevens 
vertrouwelijk behandelen conform AVG wetgeving. 

• Over de uitslag van een kansspel van Winkelhart Oosterwolde kan 
niet worden gecorrespondeerd. 

• Naast deze Algemene voorwaarden, zullen in de meeste gevallen 
voor afzonderlijke promotionele kansspelen Specifieke 
spelvoorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van de deelname 
aan het betreffende spel. Door deelname aan het spel gaat de 
deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en 
Specifieke spelvoorwaarden. 


