Actievoorwaarden winactie:
WIN één dag een merkbeleving met impact voor je bedrijf!
Lees deze actievoorwaarden zorgvuldig. Bij deelname aan de actie verklaart u zich als
deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

I. Algemeen
1. Winacties worden uitgeschreven onder de handelsnaam PromoTrail B.V. gevestigd te
Rilland aan de Poort 15, 4411 PB.
2. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
3. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.promotrail.nl en verkrijgbaar bij
PromoTrail B.V. o.v.v. “WIN één dag een merkbeleving met impact voor je bedrijf!”, De
Poort 15, 4411 PB te Rilland (Nederland).
4. Op de Actie, de Prijs en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

II. Deelname
1. Deelname aan acties is gratis. (met uitzondering van de kosten voor het internet
gebruik).
2. Deelname vindt plaats wanneer je de instructies volgt zoals aangegeven is in onze
advertentie of, als je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien
van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans
om te winnen.
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16
jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
8. PromoTrail B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze
actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder
opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de
deelnemer leidt.

III. Prijs
Winactie: WIN één dag een merkbeleving met impact voor je bedrijf!
1. Deze actie is geldig op één operationele inzetdag naar keuze in het jaar 2017, mits de
trailer beschikbaar is gedurende deze dag;
2. Indien u een meerdaags evenement heeft dient u het verschil bij te betalen;
3. Winactie is geldig op de Standaardhuurprijs promotietrailer1 voor operationele dagen
(incl. op- en afbouw) model B of model C, indien u een ander model wenst dient u het
verschil bij te betalen;
4. De Transportkosten zijn exclusief! Transportkosten inclusief chauffeur en bijrijder á
1,90 EUR per km, Vertrekpunt is altijd Rilland, Nederland eventuele meerprijs
tolgelden en veergelden;
5. Actie is enkel toepasbaar op evenementen binnen Nederland of België;
6. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele vergunningen (leges & precario) voor het
evenement en/of de promotietrailer;
7. Dieselaggregaat is tegen een meerprijs te gebruiken;
8. Alle overige optionele /additionele kosten zijn exclusief, indien gewenst betaald u hier
een (standaard) meerprijs voor. Bij navraag maken wij deze graag voor u inzichtelijk;
9. De Prijs is persoonsgebonden en mag niet worden doorverkocht aan derde;
10. Op de dienstverlening en producten van PromoTrail zijn de “Algemene Voorwaarden
PromoTrail B.V.” van toepassing;
11. Beschikbaarheid van PromotieTrail1 dient voor een definitieve boeking nagegaan te
worden;
12. PromoTrail B.V.is gerechtigd winnaars te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat
Winnaars niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien winnaars zich
naar het oordeel van PromoTrail B.V. anderszins op frauduleuze wijze toegang
verschaffen tot deze actie.

IV. Vaststelling winnaar
1. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
2. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk
geïnformeerd via het e-mailadres of via het sociale media kanaal waarmee aan de
actie is deelgenomen.
3. PromoTrail B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze
actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder
opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de
deelnemer leidt.
4. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
5. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

V. Uitkering prijzen
1. De gewonnen prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar
voor geld of andere prijzen. De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard
zoals deze wordt toegekend. Het recht op de gewonnen prijs vervalt na 31 december
2017.
2. Prijzen die, om welke reden dan ook, niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van
PromoTrail B.V.. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan PromoTrail B.V.
3. PromoTrail B.V. behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren
indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar
is c.q. niet kan worden uitgekeerd.
4. PromoTrail B.V. behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich schuldig maken
aan fraude of onrechtmatige beïnvloeding op welke manier dan ook, zonder opgave
van redenen, uit te sluiten van deelname.

VI. Aansprakelijkheid
1. PromoTrail B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van)
gebreken in de door PromoTrail en/of door derden te verstrekken prijs.
2. PromoTrail B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele aanvullende
uitgaven en/of reiskosten die de winnaars maken in verband met de acceptatie en het
gebruik maken van de prijs.
3. PromoTrail B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en
het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of
verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden,
spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van PromoTrail B.V. of
andere door PromoTrail B.V. openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke
aard dan ook, kunnen niet aan PromoTrail B.V. worden tegengeworpen noch enige
verplichting voor PromoTrail B.V. doen ontstaan.

4. PromoTrail is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt
met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of
andere technische faciliteiten.

VII. Persoonsgegevens
1. NAW-gegevens en of andere persoonsgegevens die PromoTrail verkrijgt in het kader
van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk
en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
2. PromoTrail zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze
actie en communicatie rondom de actie. Eventuele andere e-mails worden alleen
verzonden indien de deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven.
3. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden
gebruikt door PromoTrail B.V. voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
4. De winnaars van de prijzen geven door deelname toestemming om hun namen en
eventuele reactie te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met het
communiceren van deze actie op de officiële PromoTrail facebookpagina.

VIII. Slotbepalingen
1. Aan deze actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
2. PromoTrail B.V. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
3. Op deze promotie is Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
informatie. PromoTrail B.V. kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun
identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander 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.
5. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden
uitgesloten van deelname.
6. PromoTrail B.V. behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels,
prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat PromoTrail B.V. daardoor op
enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en beëindiging of wijziging van de
actie zal door PromoTrail B.V. bekend worden gemaakt via de actiewebsite.
7. Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder
voorbehoud van wijzigingen
8. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met PromoTrail B.V., De
Poort 15, 4411 PB Rilland, Nederland, telefoonnummer: +31 (0)113 763 555 of
info@promotrail.nl Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een
reactie.

