
ACTIEVOORWAARDEN – 
WIN TICKETS VOOR HET FIETSEVENT VELOFOLLIES 2020

VOORWAARDEN
- De winactie loopt van 19 december 2019 tot en met 8 januari 2020.
-  De prijs bestaat uit 2 tickets voor Velofollies 2020 voor 17, 18 en 19 januari 2020 in België  

(Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk, België) (www.velofollies.be).
- We geven in totaal 50x2 tickets weg.
-  Door het inschrijfformulier op batavus.nl/velofollies of batavus.be/velofollies volledig in te vullen, 

maak je kans op de geschreven prijs.
-  Per persoon kan 1 keer aan de actie worden deelgenomen.
-  De winnaars krijgen uiterlijk 10 januari 2020 bericht dat ze gewonnen hebben. De 2 entreetickets 

per  
winnaar worden digitaal gelijk meegestuurd.

-  Alle contactgegevens die opgeslagen worden in het kader van deze actie, worden gebruikt voor 
het leggen van contact omtrent de prijsvraag en communicatie over de Actieradius Actie.

-  Accell Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of anders-
zins  
onrechtmatig of onjuist voorkomen te weigeren.

-  Om deel te nemen aan deze actie moet de prijswinnaar minimaal 18 jaar oud zijn. Onder de 18 jaar 
kan er alleen deelgenomen worden onder begeleiding.

-  De prijs is niet tegen geld of iets anders inwisselbaar.
-  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de uitslag kunnen 

geen rechten worden ontleend.
-  Medewerkers van Accell Nederland B.V. zijn uitgesloten van deelname.
-  Accell Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per  

direct te beëindigen.
-  Naast deze actievoorwaarden zijn ook onze algemene voorwaarden van toepassing.
-  Door deelname van deze actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze actievoor-

waarden.

VRAGEN
Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u per mail contact opnemen met info@
batavus.nl.

PRIVACY
Persoonlijke gegevens zoals naam en adres worden door Accell Nederland BV en de door haar inge-
schakelde hulppersonen gebruikt voor actieregistratie en verder opgeslagen en gebruikt binnen het 
kader van deze actie en om u te informeren over nieuws en acties van Batavus. U kunt zich te allen 
tijde uitschrijven door een email te sturen naar info@batavus.nl. Deze informatie wordt strikt vertrou-
welijk behandeld en niet aan derden doorgegeven. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw 
privacy vindt u op de website batavus.nl.


