Actievoorwaarden “Golden Ticket ELEKTRO 2019”
1. Algemeen
•

•

•

•
•

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Golden Ticket ELEKTRO 2019” verder te
noemen: “de Actie” van ELEKTRO 2019, onderdeel van Media Vakman B.V. verder te
noemen: “de Organisator”.
Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 24 september 2019 t/m 26 september
2019. De actie wordt gehouden in Nederland. Deelname geschiedt door het Golden Ticket bij
het beursbezoek in te leveren bij de incheckbalie. Iedere beursdag wordt de winnaar om
16.00 bij het hoofdpodium bekend gemaakt.
Het winnende lot wordt willekeurig getrokken door een onafhankelijk persoon. Indien de
persoon van het winnende lot niet aanwezig is, wordt er een nieuw lot getrokken. De
winnaar ontvangt een reischeque t.w.v. € 500,-. De cheque wordt persoonlijk overhandigd.
De reischeque is niet overdraagbaar en/of in te wisselen voor geld.
De voorwaarde om kans te maken op de reischeque betreft het aanvragen van je
toegangsbewijs voor en het brengen van een bezoek aan ELEKTRO 2019.

2. Deelname
•

Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator
behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat
zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

3. Speelwijze
•

•
•

Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1. Algemeen). Om deel te
kunnen nemen aan de Actie dient de deelnemer het ‘Golden Ticket’ in te leveren bij
binnenkomst bij de beurslocatie van ELEKTRO 2019.
De reischeques worden willekeurig verloot onder het aantal deelnemers van de betreffende
dag. Er wordt één reischeque per beursdag verloot t.w.v. €500.
Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Winnende deelnemers
•
•
•
•

Op 24, 25 en 26 september worden de winnende deelnemers van de Actie bekend gemaakt
door middel van een lot wat getrokken wordt.
Winnaars worden op iedere beursdag om 16.00 uur bij het hoofdpodium bekendgemaakt.
Indien de persoon van het winnende lot niet aanwezig is op het moment van de trekking,
wordt er een nieuw lot getrokken.
De reischeque van de Aktie is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet
inwisselbaar voor geld.

5. Medewerking en gegevens/privacy
•

•

Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de Organisator
om hun namen en beeld voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te
gebruiken.
De gegevens de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in
haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming worden behandeld. Klik hier voor de Privacy Verklaring van Media
Vakman.

6. Aansprakelijkheid
•

De Organisator en/of door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk
voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige
wijze verband houdende met deze Actie.

7. Slotbepalingen
•

•

De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving
de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te
stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot
schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

