
Voorwaarden E-Fiber promotionele actie 2019 

Algemeen 

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de ‘E-Fiber E-bike’ actie (hierna verder te noemen: de 
‘Actie’) van E-Fiber (hierna ‘Organisator’), gevestigd aan de Huis ter Heideweg 16, 3705 LZ in Zeist. 
De Actie heeft als doel het promoten van de af te sluiten abonnementen bij providers van E-Fiber, 
zodat het glasvezelnetwerk aangelegd kan worden in de gemeente Zeist. 

 Deelname 

1. Voor deelname aan de actie, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 
● Het Facebook bericht waarin de actie is aangekondigd dient gedeeld te zijn op 

Facebook. 
● De E-Fiber Facebookpagina moet geliked zijn. 
● Indien de deelnemer op 1 februari 2020 09:00 uur nog geen abonnement heeft 

afgesloten maar wel het bericht heeft gedeeld en de E-Fiber Facebookpagina heeft 
geliked, maakt de deelnemer geen kans op het winnen van de e-bike. 

2. Medewerkers van E-Fiber en anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de 
Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.  

3. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in gemeente Zeist en beschikt over 
een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.  

4. Deelnemers die jonger dan 18 jaar zijn, dienen toestemming te hebben van hun ouders of 
voogd. 

5. Door deel te nemen aan deze Actie verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van 
deze spelvoorwaarden. 

6. Ieder natuurlijk rechtspersoon mag één keer aan deze Actie deelnemen.  

Actie opzet en prijzen 

7. De actieperiode loopt van 20 december 2019 tot en met 1 februari 2020. Over de uitslag kan 
niet worden gecorrespondeerd.  

8. Om deel te nemen en aanspraak te maken op de prijzen van deze Actie moet de winnaar 
hebben voldaan aan alle, onder ‘Deelname’ beschreven voorwaarden. De Organisator neemt 
binnen 14 werkdagen contact op met de winnaars. 

9. De prijzenpot van deze actie bevat een nieuwe e-bike. De winnaar wint één e-bike. 
10. Prijswinnaars krijgen per e-mail/telefonisch bericht over de gewonnen prijs. Over de uitslag 

kan niet worden gecorrespondeerd. 



11. Prijswinnaars kunnen tot uiterlijk 4 maanden na afloop van deze Actie aanspraak maken op 
de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. E-Fiber kan niet 
aansprakelijk worden gehouden voor het geval een prijswinnaar onjuiste gegevens heeft 
verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een prijswinnaar 
weigert de prijs in ontvangst te nemen. 

12. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 
13. Winnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of 

identiteitsbewijs). 
14. Alle prijswinnaars worden getrokken middels een trekking. In totaal zijn is in totaal 1 

trekkingen. Winnaars worden uitgesloten van deelname aan de daarop volgende 
trekkingen.  
 

● Mocht een deelname ongeldig worden verklaard dan wordt onder de op dat moment 
geregistreerde deelnemers een nieuwe trekking georganiseerd met een prijzenpot 
gelijk aan het aantal ongeldig verklaarde deelnames. Prijswinnaars uit een eerdere 
trekking en ongeldig verklaarde deelnames worden hierin uitgesloten. 

Privacy 

15. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 
informatie. E-Fiber kan deelnemers verzoeken het bewijs te leveren van hun identiteit, 
eventueel benodigde toestemming van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige 
inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste 
persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen. 

16. De persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname van de actie worden verwerkt door een 
van de aangesloten providers, welke de persoonsgegevens van de winnaar doorgeven aan 
E-Fiber. 

17. De in verband met de Actie aan E-Fiber verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen 
in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van toepassing. Hierbij geef je E-Fiber toestemming om je 
persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. 

Aansprakelijkheid 

18. E-Fiber is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het 
gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie. 

19. E-Fiber is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor 
eventuele gevolgschade van de Actie of tijdens de Actie. E-Fiber draagt geen enkele 
aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van 
welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de 
ontvangst van de prijs voortvloeien. E-Fiber is niet aansprakelijk voor de schades die 



voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook 
voorbehouden. E-Fiber is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement 
en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen. 

Slotbepalingen 

20. E-Fiber behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving deze spelvoorwaarden, overige voorwaarden informatie en/of 
de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat E-Fiber 
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van de schade is gehouden jegens de 
deelnemers. 

21. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. E-Fiber handelt 
in overeenstemming met deze gedragscode.  

22. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of 
verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan 
een bevoegde rechter. 

 


