Actievoorwaarden “APK Kaarten UEFA EURO 2020”
Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “APK Kaarten UEFA
EURO 2020”. (hierna: de “Actie”).
2. De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., door de afdeling Volkswagen gevestigd
en kantoorhoudende te Leusden aan Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 31038797 (hierna: “Volkswagen”).
3. De Actieperiode loopt van 1 mei 2021 tot en met 28 mei 2021 (hierna: de “Actieperiode”). Na afloop van
de Actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de Prijs zoals
omschreven in artikel 3 (hierna: “Prijs”).
4. Deelnemers aan de Actie (hierna: de “Deelnemer”, “Deelnemers’) verklaren door hun deelname aan de
Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.
5.Volkswagen behoudt zich het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te
beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de Prijs te wijzigen zonder op
enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. De Actievoorwaarden zullen
echter niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.
6. Werknemers van Volkswagen, Pon, Service Dealer/Partner, Growing Minds, GroupM, CRC hun
familieleden en anderen die direct/indirect zijn verbonden met de Actie zijn uitgesloten van deelname aan de
Actie.
Artikel 2 De Actie
De Actie werkt als volgt:
1. Actieperiode loopt van 1 mei 2021 tot en met 28 mei 2021.
2. De Deelnemer maakt kans op twee UEFA kaarten wanneer hij/zij een APK in mei 2021 voor zijn/haar
Volkswagen bij een officiële Volkswagen service partner/dealer laat uitvoeren en zich aanmeldt op de
actiepagina: https://forms.volkswagen.nl/site/ek-kaarten-winnen-apk.
3. Het kenteken van de Volkswagen moet op zijn/haar naam geregistreerd staan (particulier) of de berijder
van de Volkswagen moet DGA zijn van het bedrijf waarop de Volkswagen tenaamgesteld staat. Leaseauto's
zijn uitgesloten van deelname.
4. Onder alle Deelnemers worden 100 winnaars geselecteerd.
5. De winnaars worden op 1 juni 2021 op onpartijdige wijze getrokken en bekend gemaakt door middel van
e-mail.
6. UEFA EURO 2020 is een evenement georganiseerd door UEFA. De klant dient dan ook de richtlijnen van
de UEFA te volgen die betrekking hebben op dit evenement en de deelname daarvan.
Artikel 3 Prijs
1. De prijs bestaat uit 2 x UEFA EURO 2020 ticket CAT2, met een totale waarde van 284 euro voor één van
de drie wedstrijden in Amsterdam. Volkswagen bepaalt voor welke wedstrijd de tickets worden toegewezen.
De wedstrijden:
●
●
●

Zondag 13 juni 2021 21:00 uur: Nederland - Oekraïne
Donderdag 17 juni 2021 21.00 uur: Nederland- Oostenrijk
Maandag 21 juni 2021 18.00 uur: Nederland- Noord Macedonië

2. Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt deze en blijft de
Prijs eigendom van Volkswagen, zonder dat Volkswagen daardoor schadeplichtig wordt jegens de
Winnaar(s).
3. De Prijs is persoonsgebonden. Volkswagen zal geen verzoeken van de Winnaar(s) honoreren om de Prijs
te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een
gelijke/vergelijkbare waarde.
4. Aan de (eventueel) getoonde beelden en beschrijvingen van de Prijs kan de Deelnemer/Winnaar op geen
enkele wijze rechten ontlenen.
5. Volkswagen behoudt het recht niet te corresponderen over de Prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag
van de Actie met de Deelnemers die niet hebben gewonnen.
6. Indien door COVID19 en de overheid- en gezondheidregels die daaruit voortvloeien, de UEFA besluit dat
De Prijs geen doorgang kan vinden, komt de Prijs te vervallen en wordt deze niet omgezet in een andere
prijs of enige andere (financiële) vergoeding.

Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie is kosteloos. Kosten voor eventuele internetverbinding zijn voor rekening van
de Deelnemer.
2. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont
en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd in het derde lid van dit artikel.
3. Om mee te dingen naar de Prijs dient de Deelnemer tevens:
a. minimaal 18 jaar oud te zijn
b. conform deze Actievoorwaarden deel te nemen aan de Actie.
4. Volkswagen mag elke Deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende
Deelnemer;
- op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Volkswagen het vermoeden
bestaat);
- onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet,
ongepast is of anderszins onrechtmatig handelt jegens Volkswagen en/of derden.
Artikel 5 Gebruik van persoonsgegevens & privacy
1. Om kans te maken op de Prijs dienen de deelnemers persoonsgegevens, te weten: naam, e-mailadres,
telefoonnummer, kenteken, dealer en datum APK afspraak, te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden
door Volkswagen uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie en worden na afloop van de Actie zo
spoedig mogelijk verwijderd. Volkswagen zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze
Actie vertrouwelijk en conform de relevante wet- en regelgeving behandelen.
2. Door deelname aan de Actie is de Deelnemer zich ervan bewust dat Volkswagen zijn/haar
persoonsgegevens gebruikt in het kader van de Actie. De gegevens worden gebruikt om:
- te bepalen wie de Winnaar(s) is/zijn;
- contact met de Winnaar(s) op te nemen m.b.t. het in ontvangst nemen van de Prijs;
3. Om uitreiking van de Prijs mogelijk te maken is het noodzakelijk om de gegevens van de winnaar te
verstrekken aan Sportfive. Sportfive is de partij die de afhandeling van de Prijs voor haar rekening neemt in
overeenstemming met de instructies en onder de controle van Volkswagen. Sportfive neemt contact op met
de Winnaars en verstrekt gegevens van de Winnaars aan de UEFA voor het ter beschikking stellen van de
kaarten.
4. Voor het verkrijgen van de kaarten dient de Winnaar mogelijk aanvullende persoonsgegevens te
verstrekken aan de UEFA. De UEFA fungeert in deze Actie als “verwerkingsverantwoordelijke”, hetgeen
betekent dat zij zelf bepalen welke gegevens noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de kaarten. Voor meer
informatie hierover verwijzen wij naar de privacyvoorwaarden van de UEFA.
5. Voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en de rechten die u
daarbij heeft, verwijzen wij u naar ons privacy statement (www.volkswagen.nl/privacy-statement). Als u
vragen heeft over privacy of anderszins meer informatie wenst te hebben, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met Volkswagen via info@volkswagen.nl of schriftelijk via Volkswagen, gevestigd en
kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Volkswagen en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, waaronder Volkswagen service
partners/dealers en UEFA, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook,
en/of ander nadeel veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdend met de Actie, inclusief doch niet
beperkt tot deelname aan de Actie, het onvermogen om deel te nemen, het gebruikmaken van de Prijs en
de uitslagen van de Actie. De Deelnemer vrijwaart Volkswagen, Volkswagen service partners/dealers en
UEFA van aanspraken van derden in verband met deze Actie en/of in verband met het handelen of nalaten
van de Deelnemer.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Volkswagen aan het beheer van haar website(s) en de organisatie
van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.
Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in het door Volkswagen openbaar gemaakte materiaal,
van welke aard dan ook, kunnen Volkswagen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze
een verplichting voor Volkswagen in het leven roepen. Behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan,
mag niets van deze site(s) worden verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volkswagen.

Artikel 7 Slotbepalingen
1. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele
kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014 en verkrijgbaar via www.volkswagen/nl/voetbal en
kunnen worden opgeslagen en uitgeprint.
3. Volkswagen Nederland zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.
4. Bij vragen en/of klachten over deze Actie kunt u per e-mail contact opnemen met de Volkswagen
klantenservice via info@volkswagen.nl . (o.v.v. Volkswagen APK EK Kaarten actie). Onze Volkswagen
klantenservice reageert maximaal binnen 4 weken per e-mail naar aanleiding van de klacht.

Datum: 23 april 2021

