Voorwaarden verloting Visie Rijopleidingen
Algemeen
1.

2.
3.
4.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie met verloting (verder te noemen: “verloting”) van
Visie Rijopleidingen, (verder te noemen “organisator”), kantoorhoudende te ’s-Gravenhage, Jan van
Riebeekstraat 131.
De internetsite van Visie Rijopleidingen is te vinden onder http://www.rij-met-visie.nl (verder te
noemen: “internetsite”).
Deze verloting betreft een maandelijkse terugkerende actie, waarbij zolang je een rijopleiding van
Visie Rijopleidingen volgt en/of de duur van de actie verloting van een rijopleiding.
De actie duurt van 1 november 2010 tot en met 31 januari 2011 (verder te noemen: “actieperiode”).
De deelnemers volgen gedurende deze data hun rijopleiding bij Visie Rijopleidingen.
Deelname

5.

Deelname aan deze verloting impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud en alle clausules van
deze voorwaarden evenals met de beslissingen die organisator genoodzaakt is te nemen om het
goede verloop van deze verloting te kunnen garanderen.
6. Deelname aan verloting is gratis.
7. Deelname aan verloting staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is, met
uitzondering van (a)medewerkers van organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze
direct of indirect in organisatorische zijn betrokken is bij deze actie.
8. Deelname is alleen mogelijk indien je ouder bent dan 18 jaar.
9. Deelnemer aan deze verloting is een ieder die in de actieperiode zijn/haar rijopleiding volgt bij Visie
Rijopleidingen en geen betalingsachterstand heeft.
10. Alleen leerlingen van Visie Rijopleidingen kunnen deelnemen aan verloting.
11. Om deel te nemen aan de actie moet de deelnemer zich correct inschrijven voor een gratis
vrijblijvende proefles, doormiddel van het informatie aanvraag formulier op de website terwijl de actie
in gang is. Eenmaal ingeschreven kan een deelnemer zich niet nogmaals inschrijven, maar kan hij per
e-mail een uitnodiging versturen aan zijn familie of vrienden. Voor elke deelnemer die zich inschrijft
naar aanleiding van zijn/haar uitnodiging heeft hij/zij nogmaals kans om een GRATIS RIJOPLEIDING te
winnen, want als één van de contacten er één wint, wint hij/zij er ook één.
12. Door deelname maak je kans op:
Een geheel gratis rijopleiding naar keuze bij Visie Rijopleidingen
13. Door deelname verleent de deelnemer organisator toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te
gebruiken voor publicitaire doeleinden, alsmede om zijn/haar gegevens te verzamelen in een database
en de deelnemer te benaderen voor werving- en selectiedoeleinden t.b.v. de arbeidsmarkt.
Trekking
14. De trekking vindt maandelijks plaats op de eerste werkdag van de maand

15. De deelnemers die een prijs hebben gewonnen, worden binnen 8 werkdagen na de trekking hiervan
op de hoogte gesteld doormiddel van een e-mail naar het door zijn/haar opgegeven e-mail adres bij
aanmelding. Tevens worden de winnaars vermeld op de internetsite.
16. Prijzen zijn persoonsgebonden (dus niet overdraagbaar) en kunnen niet worden ingewisseld voor geld
of andere prijzen.
17. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van organisator. Bij
weigering, of indien geen reactie door de prijswinnaar volgt binnen 2 weken na trekking van de prijs,
vervalt deze aan organisator.
18. Prijswinnaar kan de gewonnen rijopleiding alleen volgen bij een door de Organisator te bepalen
rijschool.
19. Een winnaar kan maximaal 1 keer winnen en wordt hierna uitgesloten van verdere deelname aan de
verloting.
20. De winnaar stemt doormiddel van deelname aan deze actie in dat zijn/haar naam hiervoor genoemde
website(s) mag worden gepubliceerd, zonder dat organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd
is. Indien en voor zover vereist; doet de deelnemer afstand van de rechten die de auteurswet zijn/haar
ter zake toekent
21. Organisator behoudt zich het recht voor de gegevens van de prijswinnaar(s) voor promotionele
doeleinden te gebruiken.
Reclame
22. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Aansprakelijkheid
23. Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit
deelname aan deze actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de
gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van organisator.
24. Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor uit deze verloting voortvloeiende handelingen.
Slotbepalingen
25. Niets uit of met betrekking tot deze verloting mag worden verveelvoudig of gepubliceerd zonder
uitdrukkelijk toestemming van de organisator.
26. Aan deze verloting of de uitslag daarvan kunnen rechten worden ontleend.
27. Organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor verloting tussentijds te wijzigen en / of
verloting voortijdig te beëindigen, zonder dat deelnemers enige aanspraak jegens organisator kunnen
doen gelden.
28. Vragen of klachten over verloting kunnen kenbaar worden gemaakt door contact op te nemen met:
Visie Rijopleidingen, 2595WR ’s-Gravenhage, tel 070-2126347.
29. Organisator zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
30. Op deze verloting is het Nederlands recht van toepassing.

Visie Rijopleidingen is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 27160113

