
SPELVOORWAARDEN EINDEJAARSACTIE 2016 

ONDERNEMERS PLATFORM WADDINXVEEN 
 

 

1. De OPW eindejaarsactie 2016 is een activiteit van de Ondernemers Platform Waddinxveen, hierna 

te noemen: 'OPW', handelsregisternummer 66736951. De OPW handelt voor dit promotionele 

kansspel in overeenstemming met de “Gedragscode Promotionele Kansspelen”. 

2. Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het promotioneel kansspel horende bij de OPW 

eindejaarsactie 2016. 

3. Voor dit promotionele kansspel geldt dat deelname mogelijk is voor iedere ingezetene van 

Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar mogen alleen mee doen met toestemming van degene die 

over hen het gezag uitoefent. 

4. De looptijd van deze actie is van 12 november 2016 tot en met 4 januari 2017. 

5. Deelname is mogelijk door het inleveren van volledig ingevulde kanskaarten welke per besteding 

van € 10,- en met een maximum van 50 kanskaarten per aankoop in de periode van 12 november 

2016 tot en met 4 januari 2017 door OPW-leden in de retail en horeca aan hun klanten zijn uitgereikt. 

6. Deelnemende OPW-leden in de retail en horeca zijn herkenbaar aan de poster met daarop een 

kanskaart bij of op hun voordeur of kassa en de vermelding van hun adresgegevens op 

www.winkeleninwaddinxveen.nl. 

7. Volledig ingevulde kanskaarten kunnen worden ingeleverd bij Banketbakkerij Van den Berg (Kon. 

Wilhelminaplein 12), Burger Boekhandel en Kantoorvakhandel (Dorpstraat 39), Formido Deco 

Bouwmarkt (Noordkade 28-30), Hema (Promenade 3), Keurslagerij Peter Compeer (Groensvoorde 

6), PLUS Zuidplas (Zuidplaslaan 184-186) en Spar Van den Bos (Brederolaan 5). 

 

De uiterste inleverdatum is 4 januari 2017. Deelname is gratis. Niet volledig ingevulde kanskaarten zijn 

ongeldig. OPW-leden zijn van deelname uitgesloten. 

8. Er worden 5 prijstrekkingen georganiseerd waarbij alle op dat moment conform deze 

spelvoorwaarden ingeleverde formulieren meedoen. 

9. De trekkingen voor de 60 OPW-cadeaubonnen ter waarde van elk € 50,- vinden plaats rond 26 

november en 10, 17 en 31 december 2016. De trekking van de drie hoofdprijzen (OPW-

cadeaubonnen ter waarde van € 450,-, € 300,- en € 150,-) zal plaatsvinden rond 7 januari 2017. 

10. De trekkingen van de 63 kanskaarten worden door twee of meer bestuurders van de OPW verricht. 

11. Winnaars ontvangen persoonlijk bericht. Hun namen zullen tevens via diverse media alsook via 

www.winkeleninwaddinxveen.nl worden bekend gemaakt. 

12. Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens worden 

geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt. De OPW behandelt de gegevens 

vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren 

van de actie. 

13. Door deelname aan de actie geven prijswinnaars de OPW expliciet toestemming voor het gebruik 

van hun namen alsmede foto's van de prijsuitreiking voor promotionele activiteiten van de OPW. Zo 

zullen hun namen onder meer via diverse media alsook via www.winkeleninwaddinxveen.nl bekend 

worden gemaakt. 

14. De OPW is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet 

conform deze spelvoorwaarden handelen danwel indien de deelnemers zich anderszins op 

frauduleuze wijze het verloop van de eindejaarsactie op oneerlijke wijze beïnvloeden. 

15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

16. Het is niet mogelijk de geldwaarde van de prijzen in contanten uit te keren.  

17. De OPW behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen een 

andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs uit te reiken. 

18. De prijzen die aan de winnaars worden uitgereikt, kunnen van de prijzen zoals die bijvoorbeeld op 

de website staan afgebeeld, verschillen. Aan die afbeeldingen kunnen dus geen rechten worden 

ontleend. 



19. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de winnaar en zal door de 

winnaar aan de OPW moeten worden voldaan. 

20. De OPW behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen eenzijdig de actie 

stop te zetten of dit reglement te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere 

kennisgeving achteraf. 

21. De OPW is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze actie. 

22. Deze spelvoorwaarden volgens welke deze actie is georganiseerd, zijn te verkrijgen bij alle 

deelnemende ondernemers en zijn tevens gepubliceerd op de website 

www.winkeleninwaddinxveen.nl/kanskaart-spelvoorwaarden. 

23. Voor klachten over dit kansspel en de daarbij te volgen procedure kunt u informatie inwinnen bij het 

Projectbureau Kansspelen Ministerie van Justitie (Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, 

kansspelen@minjus.nl). 

24. In gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, beslist de OPW. 

25. Op de eindejaarsactie is Nederlands recht van toepassing. 

26. Deelname aan de eindejaarsactie betekent automatische akkoordverklaring met alle bepalingen 

van dit reglement. 

27. Typ- en drukfouten voorbehouden. 

 

Waddinxveen, november 2016. 

Ondernemers Platform Waddinxveen, p.a. Schaepmanhoeve 44, 2743 JW Waddinxveen 


