
 
 

 
      ACTIEVOORWAARDEN 

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 
 

DE ACTIE 
➢ Door het antwoord te geven op de prijsvraag, maken deelnemers kans op het winnen van een 

cadeaukaart te waarde van €500,-. 
➢ Woensdag 1 september worden 2 prijswinnaar bekend gemaakt door TennisDirect. De 

prijswinnaars zullen per mail gecontacteerd worden. 
 

DEELNAME 
➢ Iedere deelnemer mag eenmalig deelnemen. 
➢ Deelname aan de actie is kosteloos. 
➢ Deelname is toegestaan vanaf 18 jaar. Indien uit controle blijkt dat een deelnemer geen 18 jaar is, 

komt diegene niet in aanmerking voor de prijs. 
➢ Alleen deelnemers die in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs komen in aanmerking voor de 

prijs. 
➢ Werknemers van TennisDirect zijn uitgesloten van deelname aan de actie. 
➢ Wanneer onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens worden opgegeven, heeft TennisDirect het 

recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten. 
➢ Deelnemers gaan akkoord dat emailadressen automatisch gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden. 

 
 

VASTSTELLING VAN DE WINNAAR 
➢ TennisDirect selecteert twee winnaars d.m.v. een trekking op woensdag 1 september 2021. 
➢ De prijswinnaars zullen per mail worden benaderd voor meer informatie. Indien een winnaar niet 

binnen 2 contactpogingen bereikt wordt, staat het TennisDirect vrij de prijs aan een reservewinnaar 
uit te keren. 

➢ TennisDirect kan een winnaar verzoeken voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren over zijn/haar 
identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woonadres. 

➢ Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden genoemd in 
deze actievoorwaarden, is TennisDirect gerechtigd een nieuwe winnaar te selecteren. 

➢ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
➢ De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld, een andere 

bestemming of voor prijzen met een gelijke/vergelijkbare waarde. 
➢ In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie of indien de deelnemer zich niet heeft 

gehouden aan deze actievoorwaarden behoudt TennisDirect zich het recht voor om deelnemers uit te 
sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen. 

➢ De deelnemer ziet met betrekking tot zijn deelname aan de actie af van iedere rechtsvordering tegen 
TennisDirect of derden direct of indirect betrokken bij de actie. 

 

OVERIG 
➢ TennisDirect is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 

actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder 
opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met 
zich meebrengen, zonder dat TennisDirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade 
en/of kosten gehouden is jegens deelnemers. 

➢ In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist TennisDirect 
zelfstandig. Deze beslissingen zijn bindend en kunnen niet teruggedraaid dan wel betwist worden. 

➢ De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
Indien één of meer van deze actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn tast dit niet de geldigheid van de 
overige bepalingen van deze actievoorwaarden aan. 

➢ Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 
➢ Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met de TennisDirect: 

TennisDirect, Veerpolder 32, 2361 KW Warmond. 


