ACTIEVOORWAARDEN WOOV ADE 2018 (ENGLISH VERSION ON PAGE 3)
1.
Op deze Actie zijn de bepalingen, vastgelegd in de GEDRAGSCODE PROMOTIONELE
KANSSPELEN 2014 van toepassing. Zie voor uitleg: https://kansspelautoriteit.nl/soortenkansspelen/kansspel-promotie/
De Organisator handelt in overeenstemming met voornoemde Gedragscode Promotionele
Kansspelen 2014. Deze Actie valt onder de categorie ‘Klein Promotioneel Kansspel’
2.
De Actie vangt aan op 10 oktober 2018 en eindigt op 16 oktober 2018 om 18:00 CEST, ‘Einddatum’,
hierna te noemen: de ‘Duur van de Actie’. Deelname is alleen mogelijk binnen de Duur van de Actie.
3.
Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
4.
Van deelneming aan de Actie zijn uitgesloten:
•
•
•
•
•

De Organisator;
Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Actie;
Iedere persoon jonger dan 18 jaar.
werknemers, medewerkers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden
aan de vermelde organisaties.
familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande zijn bedoeld, alsmede
personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande
zijn bedoeld.

5.
De Organisator heeft het recht om Deelnemers, die (naar haar redelijk oordeel) overkomen alsof zij
frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig beïnvloeden, direct en zonder nadere motivering
van deelname uit te sluiten. Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers, die zich niet
aan deze actievoorwaarden houden of op enige wijze in strijd handelen met de geest van deze
actievoorwaarden, te diskwalificeren en van verdere deelname uit te sluiten. Deze beslissing komt
uitsluitend toe aan de Organisator en is onherroepelijk. De Deelnemer erkent dat over een eventuele
diskwalificatie en uitsluiting van verdere deelname niet wordt gecorrespondeerd.
6.
U neemt deel aan de Actie als u:
•
•
•
•

Een Woov account hebt, én
Een “Group” hebt aangemaakt in het Event ADE Festival, én
3 vrienden in deze groep heeft uitgenodigd, én
Uw 3 vrienden deze uitnodiging hebben geaccepteerd, een Woov account hebben én
deelnemer zijn aan uw “Group”

7.
Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele
promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan.

8.
Bij deze Actie maakt u kans op de volgende prijs: Vier festival tickets voor Amsterdam Dance Event
2018 met een totaalbedrag van totaal: 1800 euro (450 euro per ticket). De tickets geven toegang tot
het dag en nachtprogramma van 17 tot en met 21 oktober 2018.
9.
De resultaten van de trekking wordt op uiterlijk 16 oktober 2018 bekendgemaakt per e-mail, telefoon
en/of via de Woov app.
10.
De winnaar van een prijs dient binnen 12 uur nadat hij van de winst op de hoogte is gebracht,
aanspraak op de prijs te maken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de winnaar
op de prijs en zal er een nieuwe winnaar worden geselecteerd. De nieuwe winnaar wordt
overeenkomstig dit artikel 9 van de actievoorwaarden op de hoogte gebracht van de winst. Het is de
verantwoordelijkheid van de winnaars om zelf op tijd de inbox (en spambox) te checken van het
opgegeven e-mailadres.
11.
Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten.

PROMOTION CONDITIONS WOOV ADE 2018
1.
The provisions laid down in the Code of conduct for promotional games of chance 2014 apply to this
Promotion. See for explanation: https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspelpromotie/
The Organizer acts in accordance with the aforementioned Code of Conduct Promotional Games of
Chance 2014. This Promotion falls under the category 'Small Promotional Game of Chance'
2.
The Action commences on 10 October 2018 and ends on 16 October 2018 18:00 CEST, 'End date',
hereinafter referred to as 'Duration of the Promotion’. Participation is only possible within the
Duration of the Promotion.
3.
Participation in the Promotion is open to every person who has reached the age of 18.
4.
Participation in the Promotion is excluded:
•
•
•
•
•

The Organizer;
Any other person who participated in the realization of the Promotion;
Any person under the age of 18.
employees, employees, directors and / or other persons working at or associated with the
listed organizations.
family members in the first degree of the persons referred to in the previous paragraphs, as
well as persons registered at the same address as the persons referred to in the previous
paragraphs.

5.
The Organizer has the right to exclude Participants who (in her view) act as if they act fraudulently
and / or unlawfully influence the Promotion, directly and without further reasons for participation.
Organizer reserves the right to disqualify Participants who do not comply with these promotional
conditions or act in any way contrary to the spirit of these terms and conditions and to exclude them
from further participation. This decision comes exclusively to the Organizer and is irrevocable. The
Participant acknowledges that no correspondence about the possible disqualification and exclusion
of further participation will be entered into.
6.
You participate in the Promotion if you:
•
•
•
•

Have a Woov account, and
Created a "Group" in the event ADE Festival, and
You have invited 3 friends into this group, and
Your 3 friends have accepted this invitation, have a Woov account and are a member of your
"Group"

7.
By participating in the Promotion, the Participant declares that he will participate in any promotional
activities within the framework of this Promotion and the award ceremony thereof.

8.
With this promotion you can win the following prize: Four festival tickets for Amsterdam Dance
Event 2018 representing a total value of: 1800 euro (450 euro per ticket). The tickets give access to
the day and night program from 17 to 21 October 2018.
9.
The results of the draw will be announced by e-mail, telephone and/or via the Woov app by 16
October 2018 at the latest.
10.
The winner of a prize must claim the prize within 12 hours after he has been informed of the
winnings. After the expiration of this term, the winner's right to the prize will lapse and a new winner
will be selected. The new winner will be informed of the winnings in accordance with this article 9 of
the promotion conditions. It is the responsibility of the winners to check the inbox (and spam box) of
the specified e-mail address on time.
11.
Prizes are non-transferable and can not be exchanged for money or other goods or services.

