
   
 

                   
                  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWAARDEN 

ACTIEVOORWAARDEN NIX18 Sportflight  

Artikel 1 – Definities (woordbetekenis) 

1.1 Actie: promotioneel kansspel zoals hierna onder artikel 3 is beschreven. 
 
1.2 Actieperiode: de periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie en kans kan maken 
op de prijs, met dien verstande dat de Actieperiode voor de in artikel 4.1 genoemde prijs beperkt is 
tot de periode als genoemd in artikel 4.2. 
 
1.3 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daartoe op grond van artikel 2 van deze 
actievoorwaarden is gerechtigd. 
 
1.4 Gedragscode: Gedragscode Promotionele Kansspelen d.d. 1 januari 2014 
 
1.5 Aanbieder: de Overheid (de Staat der Nederlanden, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
& Sport, gevestigd te Den Haag, Postbus Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag, gebruiker van deze 
actievoorwaarden en organisator van de actie), hierna te noemen: VWS. 
 

Artikel 2 – Deelname 

2.1 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden. 
 
2.2 De Deelnemer is lid van een sportclub in Nederland. 
 
2.3 In geval van misbruik, in welke vorm dan ook, is VWS gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten van 
verdere deelname en kans op een prijs. 
 
2.4 Voor deelname aan de actie zijn geen kosten verschuldigd.   
 
Artikel 3 – De Actie 
 
3.1 De Actie houdt in: een NIX18 sportpakket te bestellen via trimbos.nl/clubvannix en een foto te 
maken van de eigen sportclub, aangekleed met deze materialen. De foto moet worden gedeeld op 
het eigen Instagram account om de prijs te kunnen winnen, met de hashtag #clubvanNIX. Dit 
Instagram account moet openbaar zijn.  
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3.2 Winnende Deelnemers worden middels jurering geselecteerd. Een winnaar is een Deelnemer die 
voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel.  
 
3.3 De Winnaar krijgt via Instagram private message een bericht vanuit het NIX18 kanaal. De Winnaar 
dient de naam van de sportclub en een e-mailadres te verschaffen aan NIX18 zodat de prijs via mail 
gedeeld kan worden.  
 
3.4 Over de opzet en uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
3.5 Winnende Deelnemers ontvangt via een felicitatie-mail bericht voor de gewonnen prijs, maximaal 
één week nadat de winactie heeft plaatsgevonden. Mocht de club na 14 dagen niet reageren op het 
bericht van NIX18, dan vervalt de prijs.   
 
3.6 Deelnemers die niet als winnaar zijn geselecteerd ontvangen geen bericht over de uitslag van de 
gehouden trekkingen. 
 
3.7 Een Deelnemer kan slechts één prijs winnen. Hiermee wordt bij de jurering rekening gehouden. 
 

Artikel 4 – Prijzen 

4.1 Er worden 6 keer, tegoedbonnen ter waarde van €750,- weggegeven welke enkel te besteden is 
aan (trainings-,) materialen ten behoeve van de sportclub, doormiddel van jurering. De 6 sportclubs 
met de origineelste/leukste foto wint de prijs.  

4.2 Gedurende de periode 22 augustus 2022 t/m 24 oktober 2022 kan men deelnemen aan de Actie. 

4.3 Eventuele kansspelbelastingen op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen 
zijn voor rekening van de ten behoeve van de Actie samenwerkende organisaties, en ieder voor dat 
deel dat hen specifiek aangaat. De gewonnen prijzen zijn inclusief eventueel verschuldigde 
kansspelbelasting. 

4.4 Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.  

 
Artikel 5 – Uitsluiting aansprakelijkheid 

5.1 VWS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten en/of aanvullende uitgaven die 
Deelnemers maken, in verband met deelname aan de Actie.  

5.2 VWS is niet aansprakelijk voor welke (indirecte) schade dan ook die voortvloeit uit deelname aan 
de Actie. 

5.3 VWS is niet verantwoordelijk voor storingen (welke dan ook) op de site www.nix18.nl en 
trimbos.nl/clubvannix. Ook niet als hierdoor de gegevens van Deelnemer niet (volledig) of te laat door 
VWS worden ontvangen. 
 
5.4 VWS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, verlies of diefstal van een prijs. 

Artikel 6 – Privacy 

6.1 Door het deelnemen aan de Actie, verleent Deelnemer uitdrukkelijke toestemming voor het 
verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 23, lid 1, van de Wet bescherming 
persoonsgegevens. 

http://www.nix18.nl/


   
 

                   
                  
 
 
 
  
 
 
 

6.2 Persoonsgegevens (zoals een e-mailadres , NAW gegevens en leeftijd) die in het kader van de 
Actie worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende 
privacywetgeving behandeld. 
6.3 Gegevens zullen alleen worden gebruikt voor correspondentie omtrent de Actie en uitreiken van 
de prijs en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Artikel 7 – Gedragscode 

7.1 De Gedragscode is op deze Actie van toepassing. VWS handelt in overeenstemming met de 
Gedragscode. 

Artikel 8 – Klachten 

8.1 Klachten over de Actie (met uitzondering van klachten over de opzet en uitslag van de Actie) 
kunnen schriftelijk worden ingediend via rijksoverheid.nl/contact. 

 
Artikel 9 – Slotbepalingen 
 
9.1 VWS is gerechtigd deze actievoorwaarden op elk moment en zonder opgave van redenen 
tussentijds te wijzigen of te annuleren. Als dit gebeurt, is VWS niet aansprakelijk. 
9.2 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal 
VWS een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige 
c.q. vernietigende bepaling benadert. 
9.3 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 

https://www.fietsmodus.nl/rijksoverheid.nl/contact
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