Veilig Verkeer Nederland: Actievoorwaarden Winactie Verkeersexamen
Fijn dat je meedoet!
Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie rond het Verkeersexamen.
1. De actie wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland met de hieronder genoemde te
winnen prijs die wordt aangeboden door Gazelle.
2. Deelname aan deze actie is gratis.
3. Dit is een tijdelijke actie die loopt tot en met 5 april 2018. De dag dat ook het VVN Theoretisch
verkeersexamen plaatsvindt.
4. Deelname vindt plaats wanneer je via de oefensite (examen.vvn.nl/oefenen) onder het kopje
‘Win een fiets!”:
a. de enquête invult,
b. in de slotvraag van de enquête aangeeft dat wij je mogen benaderen over de winactie
of de optie ‘Ja graag!’ hebt aangevinkt.
c. in het contactformulier in ieder geval je naam en e-mailadres invult om je te kunnen
benaderen.
5. Alleen deelnemers die in de slotvraag van de enquête de optie aanvinken: ‘Ja graag!’ worden
eventueel na afloop van de winactie ook benaderd over andere activiteiten van VVN (donateur
worden, verkeersouder worden, meedoen aan activiteiten etc.).
6. Deelnemers doen automatisch mee door de enquête volledig in te vullen. Er volgt geen
automatische bevestigingsmail.
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en
woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De winnaar
ontvangt persoonlijk bericht.
9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
10. De prijs omvat 2 fietsen: 1 fiets voor volwassenen en 1 fiets voor één kind die worden
aangeboden door Gazelle.
11. Met de uiteindelijke winnaar vindt afstemming plaats over de overhandiging van de prijs en
eventuele communicatie hieromtrent.
12. Deelnemers die een e-mail adres opgeven ontvangen na afloop van de actie een
terugkoppeling over de winactie en de resultaten uit de enquête.
13. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14. Je contactgegevens worden door Veilig Verkeer Nederland verwerkt conform de Wet
bescherming persoonsgegevens en privacy statement (vvn.nl/privacyverklaring)
15. Veilig Verkeer Nederland kan, naar eigen inzicht en zonder vooraankondiging, de
actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen.
16. Voor vragen over deze actie kunt u contact opnemen met het servicecentrum via 088 – 524
88 00 of per e-mail via info@vvn.nl

