
   

 

ACTIEVOORWAARDEN 
 
Doe mee aan deze winactie en maak kans op een Babolat Pure Drive racket, gesigneerd door Fabio Fognini. 
 
Deze actie wordt georganiseerd door TennisDirect in samenwerking met Babolat, ter promotie van 
TennisDirect, Babolat en de tennissport.  
 
Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.  
 

DE ACTIE 
➢ Door deel te nemen aan de Babolat Fognini winactie (“Promotie”), accepteert u deze Voorwaarden. 

Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u deelneemt. Als u niet akkoord gaat met de 
Voorwaarden, mag u niet deelnemen aan de Promotie. 

➢ Looptijd van de actie is tot en met zondag 10 mei 2020, 23:59 uur. Daarna kan er niet meer 
deelgenomen worden aan de winactie.  

 

DEELNAME 
➢ Iedere deelnemer mag eenmalig deelnemen. Deelname aan de actie is kosteloos. Iedere deelnemer is 

zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.  
➢ 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 bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs komen in aanmerking voor de prijs.  
➢ Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van TennisDirect of Babolat.  
➢ Wanneer onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens worden opgegeven, heeft TennisDirect het 

recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.  
➢ Deelnemers gaan ermee akkoord dat mogelijk sprake zal zijn van publicitaire acties rondom deze actie 

waarbij bijvoorbeeld beeldmateriaal gebruikt wordt. Eventueel beeldmateriaal van winnaars welke 
voortvloeien uit deze actie kan in (commerciële) uitingen gebruikt gaan kunnen worden. De 
deelnemers zullen zich hiertegen op geen enkele wijze verzetten. Ook is het TennisDirect toegestaan 
om de naam en de woonplaats van de winnaars openbaar te maken. 

➢ Deelnemers gaan akkoord met inschrijving voor de nieuwsbrief van TennisDirect. Hier kun je jezelf op 
elk moment vrijblijvend voor uitschrijven. 
 

VASTSTELLING VAN DE WINNAAR 
➢ TennisDirect selecteert op 11 mei 2020 geheel willekeurig de winnaar.  
➢ De prijswinnaar zal via een Facebookbericht bekend worden gemaakt en per mail worden benaderd 

met extra 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 bewijs te leveren over zijn/haar identiteit.  
➢ 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.  

 
 

 



   
 
PRIJS 

➢ De prijs is een Babolat Pure Drive racket (onbespannen), gesigneerd door Fabio Fognini. 

 
AANSPRAKELIJKHEID 

➢ Voor zover toegestaan door toepasselijk dwingend recht, door deel te nemen aan de Promotie, stemt 
u ermee in de Organisator en zijn partners vrij te stellen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle 
aansprakelijkheid die op enigerlei wijze voortvloeit uit de Promotie, inclusief, zonder beperking, de 
selectie van de winnaar, het beheer van de Promotie en de acceptatie of het gebruik van de prijs of 
een onderdeel daarvan. De aansprakelijkheid van de organisator en / of zijn gelieerde ondernemingen 
is in elk geval beperkt tot de waarde van de prijs. 

 

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 kun je contact opnemen met de TennisDirect:  

TennisDirect, Veerpolder 32, 2361 KW Warmond. 

 


