
 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden winactie ‘Gezonde borrel’. 

 

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van 

toepassing op de winactie van de gezonde borrel op de website van Sazas.nl. Door deelname aan 

de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene 

voorwaarden. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele 

kansspelen van De Kansspelautoriteit. 

 

1. De win-actie wordt u aangeboden door: OWM SAZAS u.a., gevestigd aan de Houttuinlaan 

5G, 3447 GM in Woerden. 

 

2. De looptijd van de actie loopt vanaf dinsdag 28 augustus 2018 tot vrijdag 28 september 

2018. 

 

3. Deelnemers maken kans op een gezonde bedrijfsborrel ter waarde van maximaal 

€500,00 euro die gehouden zal worden op het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is.  

 

4. Er worden drie winnaars uitgekozen waarbij elke winnaar één bedrijfsborrel ter waarde 

van maximaal €500,00 euro wint. 

 

5. De deelnemers maken kans op een prijs door een reactie te plaatsen bij de posts op de 

sociale media op Facebook, LinkedIN en Twitter.  

 

6. Om deel te mogen nemen, moet het bedrijf of organisatie waar de deelnemer werkzaam 

is gevestigd zijn in Nederland en ingeschreven zijn in de Kamer van Koophandel.  

 

7. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Sazas kan een winnaar verzoeken 

om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en werkzaamheid 

bij de betreffende organisatie. 

 

8. De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen 

prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of 

telefoonnummer. De uitslag van de trekking wordt op 28 september 2018 bekend 

gemaakt. 

 

9. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

10. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 

jaar. 

 

https://www.kansspelautoriteit.nl/onderwerpen/vergunningen/promotionele/
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11. Prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere 

producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de 

prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan 

is Sazas gerechtigd een andere winnaar te trekken. 

 

12. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Sazas is niet verantwoordelijk 

voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij 

levering (verzending) van de prijs. 

 

13. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Sazas of een ander daartoe 

aangestelde partij. In het laatste geval is Sazas niet verantwoordelijk voor de levering van 

de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier 

van de prijs worden bepaald. 

 

14. Sazas is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven 

(bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In 

het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend 

verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een 

later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Sazas kan niet 

aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of 

door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen 

notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is 

achtergelaten. 

 

15. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband 

met deelname aan de prijsvraag. Sazas mag de persoonsgegevens opnemen in haar 

gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie: privacyverklaring). 

 

16. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, 

of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( 

bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.  

 

17. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. 

Sazas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de 

winnaar. 

 

18. Sazas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de 

deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of 

vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de 

winnaar. 

 

19. Sazas is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving 

deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de 

prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de 

prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende 

https://www.sazas.nl/privacy/


 

 

 

 

redenen, zonder dat Sazas daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is 

gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal 

door Sazas op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt. 

In geen geval zal Sazas deze algemene voorwaarden tijdens de looptijd van de actie 

wijzigen ten nadele van de deelnemers. 

 

20. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig 

of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de 

Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan. 

 

21. Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie? Neem dan contact 

op met onze klantenservice. Onze medewerkers staan u op werkdagen van 08:00 - 17:30 

graag te woord op telefoonnummer 088 5679 100. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: 

info@sazas.nl.  

 

22. Sazas is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

 

23. Slotbepalingen: Deelname aan de win-actie is geheel op eigen risico. Deze Actie wordt 

beheerst door Nederlands recht. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, 

zal een besluit worden genomen door Sazas. Door deelname aan de Actie verklaart de 

Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden. 

 

mailto:info@sazas.nl

