
Algemene voorwaarden Kras&Win actie 2017 

van Ondernemers Platform Waddinxveen 
 

1. Algemeen 
1. De OPW Kras&Win actie 2017 (hierna te noemen: ‘de Actie’) is een activiteit van het 

Ondernemers Platform Waddinxveen (hierna te noemen: 'OPW') gevestigd te Waddinxveen. 

OPW handelt voor dit promotionele kansspel in overeenstemming met de “Gedragscode 

Promotionele Kansspelen”. 

2. Deze Algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het 

promotioneel kansspel horende bij de Actie. De Voorwaarden staan vermeld op 

www.winkeleninwaddinxveen.nl/actie. 

3. OPW behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van reden eenzijdig de Actie 

stop te zetten of de Voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere 

kennisgeving achteraf. 

4. De uitleg en toepassing van de Voorwaarden door OPW zijn bindend. In situaties waarin de 

Voorwaarden niet voorzien, beslist OPW. Deze beslissing is bindend. 

 

2. Actie en deelname 
1. Een persoon wordt deelnemer aan de Actie wanneer hij/zij de kraslaag van het kraslot geheel 

of gedeeltelijk verwijdert. 

2. Deelname aan de Actie betekent dat de deelnemer op de hoogte is van en instemt met de 

Voorwaarden. De deelnemer kan die instemming niet herroepen. 

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

Nederland. Minderjarigen mogen alleen meedoen met toestemming van degene die over hen 

het gezag uitoefent. Deelname aan de Actie is gratis. 

4. Per besteding van € 10,- ontvangt de deelnemer bij OPW-leden met een winkel, 

horecagelegenheid of garagebedrijf een gratis kraskaart. Het maximumaantal kraskaarten per 

kassabon is 10.  

5. Kraskaarten worden alleen door die OPW-leden verstrekt in de periode en alleen zolang de 

voorraad strekt van zaterdag 18 november t/m zondag 31 december 2017. 

Deze OPW-leden zijn herkenbaar aan de poster met daarop een kraskaart bij of op hun 

voordeur of kassa en de vermelding van hun naam en adresgegevens op 

www.winkeleninwaddinxveen.nl. 

6. Deelnemers mogen zo vaak meedoen als dat zij gedurende de actieperiode één of meer 

kraskaarten ontvangen. 

7. Een deelnemer wordt winnaar van de Actie wanneer hij/zij een kraslot in zijn bezit heeft waarop 

een winnende code gedrukt staat. 

 

3. Prijzen 
1. Kraskaarten waarop een prijs is gevallen zijn voorzien van een code die naar een OPW-lid en 

bijbehorende prijs verwijst. Dit OPW-lid stelt tegen inlevering van de kraskaart met daarop zijn 

code de gratis prijs ter beschikking aan de winnaar. 

2. Indien de deelnemer niet over de originele kraskaart met code beschikt, vervalt het recht op zijn 

prijs. 

3. De prijs dient vóór 31 januari 2018 door de winnaar bij het OPW-lid te zijn afgehaald. 

4. Codes en namen van OPW-leden staan vermeld op affiches bij de leden, op de speciale 

website www.winkeleninwaddinxveen.nl/actie en hieronder in de Voorwaarden. 

 

gelukscode prijs waarde af te halen bij 

-code001- OPW-cadeaubon € 50,00 OPW – HEMA 

-code002- OPW-cadeaubon € 10,00 OPW – HEMA 

-code003- AH-waardebon € 10,00 Albert Heijn – Gouweplein 

-code004- waardebon van Bol.com € 15,00 Albert Heijn - Kon. Wilhelminaplein 

-code005- boterletter € 10,00 Banketbakkerij De Vlaam - 

Gouweplein 



-code006- cadeaubon € 10,00 Banketbakkerij Van den Berg 

-code007- gourmetschotel 4 personen € 30,00 Beef Exclusief 

-code008- cadeaubon € 25,00 BikePro 

-code009- cadeaubon € 15,00 Blue Wave 

-code010- cadeaubon € 10,00 Brasserie en Wijnbar Genieten 

-code011- cadeaubon € 20,00 Burger boekhandel en 

thuiskantoor 

-code012- cadeaubon € 10,00 De Kaashakker 

-code013- cadeaubon € 15,00 Drogisterij Parfumerie 

Groenswaard 

-code014- cadeaubon € 10,00 Formido Bouwmarkt 

-code015- gezinskaart (2 volwassenen + 

2 kinderen) 

€ 20,60 Gouwebad de Sniep 

-code016- cadeaubon € 10,00 Greenfield&Co 

-code017- HEMA-cadeaubon € 10,00 HEMA Waddinxveen 

-code018- cadeaubon € 10,00 Hoodie Dier XL 

-code019- waardebon € 10,00 Hotel-Restaurant Waddinxveen 

-code020- dinerbon € 10,00 Italiaans Restaurant Scopri 

-code021- tas met boodschappen € 25,00 Jumbo Albert Blaauw 

-code022- cadeaubon € 15,00 Keurslagerij P.M. Compeer 

-code023- cadeaubon € 10,00 Kippie 

-code024- cadeaubon € 25,00 Lingerie by van der Linde 

-code025- cadeaubon € 10,00 cafetaria & eethuis 't Ouwe Dorp 

-code026- cadeaubon € 15,00 Mulder Mode 

-code027- cadeaubon € 10,00 Neeleman Witgoedspecialist 

-code028- PLUS Cadeaukaart € 25,00 PLUS Zuidplas 

-code029- Primera Keuze Cadeaukaart € 25,00 Primera 

-code030- dinerbon € 25,00 Restaurant Easy Dinner 

-code031- cadeaubon € 15,00 Schildersbedrijf Visser & Zn. 

-code032- giftcard € 15,00 Spruytenburg Juwelier 

-code033- cadeaubon € 7,50 Thing's mode & accessiores 

-code034- hoofdkussen € 50,00 Van der Linde/Morgana 

-code035- winterset € 10,00 Van der Linden-groep 

-code036- cadeaubon € 10,00 Visspeciaalzaak Gert Koelewijn 

-code037- cadeaubon € 25,00 Welcom Bij Jaap 

-code038- cadeaubon € 10,00 Wielaard 

-code039- dinerbon € 10,00 Scaccomatto 

-code040- winterpakket € 10,00 Boonstoppel BV 

-code041- USB kabel € 11,95 Van Leeuwen Autocenter 

 

5. Tijdens de actieperiode worden ruim 800 prijzen verloot. De totale economische waarde van de 

te winnen prijzen, gemeten over de actieperiode, bedraagt maximaal € 10.000,-. De prijzen 

worden verdeeld onder 400.000 kraskaarten. 

6. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of 

contant geld. 

 

4. Kras & Win actie 
7. OPW en OPW-leden zijn gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of 

geen prijs uit te keren indien hij/zij op enigerlei wijze heeft gehandeld in strijd met de 

Voorwaarden danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding 

van de uitkomst van de winkansberekening. 

8. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

9. OPW en OPW-leden kunnen prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en 

promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een 



prijs. Eventuele foto's kunnen door OPW en OPW-leden worden gebruikt voor publiciteits- en 

wervingsdoeleinden. 

 

5. Aansprakelijkheid 
1. OPW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan 

de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, 

behalve in geval van opzet of grove schuld van OPW. 

2. OPW heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen 

om de Actie zonder problemen te laten verlopen. 

3. OPW garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de Actie 

gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst 

mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie 

onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate 

voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen. 

4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt OPW uitdrukkelijk afstand 

van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in geen enkel geval recht op 

schadevergoeding. 

5. OPW is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met 

deelname aan de Actie maakt. 

6. Indien OPW aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is OPW 

uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan 

OPW toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van 

OPW zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert. 

7. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de 

deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen OPW, partners, sponsoren en medewerkers 

die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. 

 

6. Overmacht 
1. OPW behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere 

prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval de faillietverklaring van 

de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door 

deze leverancier en/of sponsor verstaan. OPW zal in dat geval zorg dragen voor een 

alternatieve prijs. 

 

7. Overige informatie 
1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan OPW. Het is zonder 

schriftelijke toestemming van OPW niet toegestaan de software, de (Actie- ) website of de 

inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in 

welke vorm dan ook. 

2. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 

het contactformulier op www.winkeleninwaddinxveen.nl. 

3. Wijzigingen, typefouten en spelfouten voorbehouden. 

 

8. Toepasselijk recht 
1. Op deze Voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in 

verband hiermee zullen worden voorgelegd aan een daarvoor bevoegde rechter. 

 

Waddinxveen, november 2017 


