
ACTIEVOORWAARDEN "VOORSPEL DE EERSTE SNEEUWVAL”  

Deze voorwaarden zi jn van toepassing op de actie "Voorspel de eerste sneeuwval ” hierna te 

noemen: 'actie' ,  die wordt georganiseerd door Apollo Vredestein B.V. gevestigd te Enschede aan de 

Ir. Hanlostraat 9 hierna te noemen: Apollo Vredestein.  

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN 

 1. Elk in Nederland woonachtige en/of gevestigde eindgebruiker is gerechtigd aan deze actie 

deel te nemen, hierna te noemen “deelnemer”.  

 2. Medewerkers van Apollo Vredestein, alsmede door Apollo Vredestein ingeschakelde 

derde(n), zi jn uitgesloten van deelname.  

 

ARTIKEL 2: DE ACTIE 

 1. Deze “Actie” loopt van 05-11-2018 tot en met de eerste sneeuwval. Mocht de eerste 

sneeuwval uitbl i jven verval t de actie op 31-12-2019. U kunt t/m 16 november uw voorspell ing 

invullen. Deze actie geldt al leen voor de off icieel door het KNMI gemelde eerste sneeuwval 

in De Bil t ,  off ic ieel vermeld via buienradar.nl en weeronline.nl. Onder de juiste voorspellers 

van de datum én het juiste t i jdvak  waarin de eerste sneeuw valt in De Bil t  wordt geloot, de 

winnaar kri jgt een volledig verzorgde wintersport!   

 2. Bi j een volledig verzorgde wintersport is inbegrepen: accommodatie voor 7 nachten voor 4 

personen, 4 skipassen, en €750, - zakgeld voor benzine,  eten en drinken. Op basis van eigen 

vervoer.  

 3. Apollo Vredestein draagt ( in overleg met winnaar) zorg voor de boekingen van de 

accommodatie en de skipassen.  

 4. Indien een deelnemer op welke wi jze dan ook gefraudeerd heeft, ontvangt hi j  geen pri js. 

Indien zi j dat noodzakeli jk acht, is Apollo Vredestein te al len t i jde gerechtigd een deelnemer 

uit te sluiten van deelname aan deze actie.  

 5. Na 16-11-2018 is meedoen aan de actie niet meer mogeli jk. Inzendingen die te laat, en/of 

incompleet verzonden zi jn,  worden niet in behandeling genomen. Apollo Vredestein is niet 

verantwoordeli jk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.  

 6. De pri js is str ikt persoonli jk, niet - inwisselbaar voor goederen en / of diensten en niet 

overdraagbaar zonder schr if tel i jke toestemming van Apollo Vredestein.  

 7. Over de voorwaarden van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.  

 



ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. Apollo Vredestein, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zi jn, behoudens 

opzet of grove schuld, niet aansprakeli jk voor enige schade, direct en/of indirect, die 

voortvloeit uit  of op enige andere wi jze verband houdt met de actie.  

 2. Meer specif iek zi jn Apollo Vredestein, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of 

derden niet aansprakeli jk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op 

enige andere wi jze verband houdende met:  

 de door haar, uitgekeerde pri jzen en/of vergoedingen;  

 het wi jzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wi jzigen van de pri jzen  en 

of vergoedingen indien de omstandigheden dit vereisen;  

 het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.  

 3. Apollo Vredestein, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zi jn tevens niet 

aansprakeli jk voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel dienen te maken 

in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de 

pri jzen en/of vergoedingen.  

 

ARTIKEL 4: RECHTEN APOLLO VREDESTEIN 

 1. Apollo Vredestein behoudt zich het recht voor te al len t i jde de deelname van deelnemers 

aan de actie op te schorten of te beëindigen indien op enige wi jze in str i jd gehandeld wordt 

met deze voorwaarden of enige wettel i jke dan wel zelf regulerende toepasseli jke bepaling, 

zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat 

Apollo Vredestein hiervoor aansprakeli jk kan worden gehouden.  

 2. Apollo Vredestein behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel 

van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaa nde kennisgeving, te beëindigen, 

te onderbreken of te wi jzigen en/of de pri jzen en/of vergoedingen van de actie te wi jzigen 

indien de omstandigheden dit vereisen.  

 

 

 

 

 

 



ARTIKEL 5: CONTACT 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de actie of over de website, neem dan contact met ons op. 

Wij zul len zo spoedig mogeli jk reageren op uw vraag en/of opmerking.  

Apollo Vredestein B.V 

Ir .  Hanlostraat 9  

7547 RD Enschede 

customer.nl@apollovredestein.com 

053 - 4888 888 

 

ARTIKEL 6: DIVERSEN 

 1. Deze voorwaarden kunnen te al len t i jde door Apollo Vredestein aangepast worden. Wij 

adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te beki jken op 

www.vredestein.nl/voorspeldesneeuw.  

 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt ve rklaard of 

vernietigd wordt, zul len de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht 

bl i jven. Wij zul len alsdan een nieuwe bepaling vaststel len ter vervanging van de 

nietige/vernietigde bepaling, waarbi j zoveel mogeli jk de strekking van de nietige/vernietigde 

bepaling in acht zal worden genomen.  

 3. Nederlands recht is van toepassing op deze actievoorwaarden. De rechtbank Overi jssel, 

locatie Almelo is bevoegd van eventuele geschil len tussen Apollo Vredestein en deelnemer 

kennis te nemen. 

 4. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze 

actievoorwaarden.  

 


