Actievoorwaarden voor de actie ‘Maak kans op een van de meer dan
400 prijzen van Gamma’
1.

Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Gamma
Nederland, gevestigd te Leusden, aan het adres Storkstraat 2 (hierna: Gamma Nederland),
georganiseerde “maak kans op een van de meer dan 400 prijzen van Gamma” (hierna: de
Actie), ter promotie van de verkoop van de producten van Gamma.

2.

De Actie loopt van 5 december 2016 tot en met 31 december 2016 (hierna: de Actieperiode).
De actiecodes kunnen tot en met 7 januari 2017 23:59 uur verzilverd worden op de
actiepagina.

3.

Deelname vindt plaats op de daarvoor door GAMMA aangegeven wijze.

4.

De deelnemer verkrijgt bij elke aankoop in bouwmarkt of in de webshop een actiekaart. In de
bouwmarkt wordt de actiekaart uitgereikt door de kassamedewerker na afrekenen. Bij een
aankoop in de webshop wordt de actiekaart meegestuurd met bestelde artikelen. Op de
actiekaart staat een unieke actiecode afgedrukt. Deze actiecode en de NAW-gegevens van de
deelnemer dienen te worden ingevuld op de actiepagina www.gammaprijzen.nl.
Deelnemer kan ook via de url www.gammaprijzen.nl/kans een unieke actiecode opvragen
en vervolgens deelnemen aan de actie. Ook hier volgt een pagina waarop de deelnemer
zijn/haar NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) verplicht in dient te vullen.
Er wordt voor het bevestigen van de deelname akkoord gevraagd voor de actievoorwaarden.
Hierbij kan de deelnemer aangeven dat hij/zij nieuwsbrieven per e-mail van Staatsloterij bv
wilt ontvangen.
Het telefoonnummer invullen is niet verplicht en wordt bij het invullen éénmalig gebruikt
door Staatsloterij bv. of Lotto b.v. Hiervoor wordt de
volgende opt-in gebruikt: “Vul uw telefoonnummer in en ontvang eenmalig een telefonisch
aanbod van de Staatsloterij b.v. of Lotto b.v. om mee te spelen.”

5.

De deelnemers maken kans op:
•

Hoofdprijs: 1x een klusjesman t.w.v. €2500

•

1x 8-daagse wintersport Saalbach/Hinterglemm, (incl. logies/ontbijt, skiverhuur en
een skipas) voor 4 personen t.w.v. €4500

•

1x Sonos 5.1 Home cinema Set t.w.v. €2056

•

1x GAMMA 100-delige gereedschapskist t.w.v. €500

•

2x Capriolo Mountainbike t.w.v. €499

•

1x Apple iWatch 42mm Sport t.w.v. €419

•

2x Livin' Flame terrashaard t.w.v. €399

•

10x Hogedrukreiniger Kärcher K2.490 t.w.v. €189,95

•

2x Powertraveller Powermonkey eXtreme t.w.v. €159,95

•

5x Bosch Radio t.w.v. €139

•

5x GAMMA accuschroefboormachine CD-14.4HPLI t.w.v. €99

•

10x Zaklamp discovery t.w.v. €29,99

•

175x Gamma Cadeaukaart t.w.v. €25

•

25x GAMMA waterpomptang ergonomisch t.w.v. €17,49

•

20x Staatsloten t.w.v. €15

•

175x GAMMA muurverfset 4-delig t.w.v. € 6,79

6.

Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €21.780,80 inclusief btw.

7.

Maximaal één prijs per persoon.
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8.

De prijzen worden verloot door de trekkingscommissie van de Nederlandse Loterij onder
toezicht van de notaris in week 3 van 2017.

9.

De winnaars van de prijzen worden uiterlijk in week 11 van 2017 persoonlijk door Gamma
benaderd met uitzondering van de winnaars van de Staatsloten. De winnaars van de
Staatsloten worden benaderd door Staatsloterij b.v.

10. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.
11. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
12. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Staatsloterij bv afgedragen.
13. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
14. Op verzoek van Gamma en Staatsloterij bv dient de winnaar zich met een geldig
identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Gamma bij het innen van de prijs.
15. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, hebben Gamma en
Staatsloterij bv het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te
sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
16. Indien de winnaar in week 11 niet is bereikt via de bij Gamma en Staatsloterij bv via de
bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Gamma en
Staatsloterij bv, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
17. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of
fraude behoudt Gamma en Staatsloterij bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers
aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
18. De namen en/of foto’s /opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf schriftelijk
instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij
hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
19. Gamma en Staatsloterij bv zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of
derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
20. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Gamma en Staatsloterij bv.
21. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Gamma en Staatsloterij bv.
22. Medewerkers van Gamma en Staatsloterij bv zijn uitgesloten van deelname.
23. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.gammaprijzen.nl of zijn op te vragen via
helpdesk@nieuwjaarsprijzen.nl.
24. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Gamma, via
helpdesk@nieuwjaarsprijzen.nl.
25. Vragen of opmerkingen over deze actie kunnen worden gesteld per e-mail via
helpdesk@nieuwjaarsprijzen.nl.
26. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen 2014.
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