Actievoorwaarden winactie 15 oktober t/m 31 december 2022

Actievoorwaarden winactie bij afsluiten van een abonnement
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door WILDLANDS
Adventure Zoo Emmen (hierna: “WILDLANDS”), gevestigd te Emmen, aan het adres Raadhuisplein 99,
georganiseerde promotionele actie ten behoeve van “Werving abonnementhouders” (hierna: "de Actie") en
zijn tevens te raadplegen op de website www.wildlands.nl/actie.
1.2 Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de
Actievoorwaarden.
1.3 WILDLANDS behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande
kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de
actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot
schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de
Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door WILDLANDS bekend gemaakt
worden via de website www.wildlands.nl/actie.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is
WILDLANDS gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard
en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze Actie loopt van 15 oktober t/m 31 december 2022 (hierna: “de Actieperiode”).
1.6 De Actie heeft als doel cadeaukaarten te verloten onder de deelnemers.
1.7 Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunnen ingediend worden bij WILDLANDS op
bovenstaand adres.

Artikel 2. Actiemechanisme
2.1 Deelname aan de Actie vindt automatisch plaats wanneer je in de periode van 15 oktober tot en met 31
december 2022 een abonnement afsluit (nieuw of verlenging van je huidige abonnement).
2.2 Identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de door de deelnemer verstrekte gegevens.
2.3 Deelname vindt plaats gedurende de actieperiode zoals omschreven in artikel 1.5.
2.4 De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt door middel van
loting.

Artikel 3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen die
beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Deelname is
uitgesloten voor medewerkers en vrijwilligers van WILDLANDS en een ieder die op enigerlei wijze direct of
indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
3.2. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder.
3.3 Bij het afsluiten van een abonnement en na het voldoen van de abonnementskosten neemt men
automatisch deel aan de Actie. Aan de deelname zelf zijn geen kosten verbonden.
3.4 WILDLANDS is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers
niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze
wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.5 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4. De Prijzen
4.1 De te winnen prijzen bij de Actie zijn: 10 cadeaukaarten t.w.v. € 75,00 per stuk.
4.2 De winnaars van deze Actie worden persoonlijk door WILDLANDS bericht.
4.3 Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
4.4 Waar relevant zal door WILDLANDS kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de
uitgekeerde prijzen.
4.5 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of
voor andere goederen of diensten van WILDLANDS. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de
aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs aan een nieuwe winnaar worden uitgereikt.

Artikel 5. Publiciteit
5.1 Deelnemers en winnaars geven WILDLANDS toestemming om hun namen en foto’s te gebruiken bij
promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij
eventuele promotionele activiteiten van WILDLANDS verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen
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verlangd mag worden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van
WILDLANDS hebben daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

Artikel 6. Persoonsgegevens
6.1 WILDLANDS zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor de uitvoering van deze Actie. De
door jou verstrekte gegevens zullen door WILDLANDS conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming worden behandeld.
Artikel 7. Klachten
7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij WILDLANDS,
voor adresgegevens zie boven.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 WILDLANDS, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor
enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door
WILDLANDS ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
8.2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die WILDLANDS aan het beheer van haar website(s) en de
organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie
onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door WILDLANDS
openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen WILDLANDS niet worden tegengeworpen
en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor WILDLANDS in het leven roepen.
Artikel 9. Diversen
9.1 Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

