Actievoorwaarden Staatsloterij – Winactie Droomsalaristrekking Instagram en Facebook

1.

Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Staatsloterij
B.V., gevestigd te Rijswijk aan Laan van Hoornwijck 55 (hierna Staatsloterij), gehouden “de
Droomsalaristrekking 1 oktober 2022’’

De Actie
De Actie: Via Facebook en Instagram kunnen mensen een foto van zichzelf of samen met collega’s insturen, de
10 leukste foto’s worden gefotoshopt tot een baasdag foto. Deze 10 mensen winnen een straatje Staatsloten. **
Baasdag foto: een foto in de stijl van de Droomsalaristrekking.

Periode
De Actie loopt van 16 september 2022 tot en met 19 september 2022 12:00. Winnaars worden bekendgemaakt
op 19 september rond 17:00.

Deelname
2.
3.
4.

Deelnemer neemt deel zodra deze een foto deelt op hun socials en Staatsloterij getagd heeft
(Instagram of Facebook.)
Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
Medewerkers van Nederlandse Loterij, evenals eenieder die op enige wijze direct of indirect in
organisatorische zin betrokken zijn geweest bij de Actie, zijn uitgesloten van deelname.

De prijs
Waarde per prijs: 1 Straatje Staatsloten = 35,Totale waarde prijzenpakket: 10 x Straatje Staatsloten = € 350,-

•
•
•

De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar voor contanten en/of andere prijzen.
De prijzen worden per post verzonden inclusief track en trace.
Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door Staatsloterij ingehouden.

Jury en uitslag

5.
6.

7.
8.

De prijzen worden middels een jury gekozen.
Op 19 september worden de tien winnaars bekendgemaakt .De winnaar wordt via een privé bericht
persoonlijk benaderd, waarin hem/haar gevraagd wordt contact op te nemen met Staatsloterij voor het
innen van de prijs.
Indien de winnaar niet binnen een week met Staatsloterij contact heeft opgenomen, vervalt het recht
op de prijs en zal de prijs toekomen aan de reservewinnaar.
De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

9.

Op verzoek van Staatsloterij dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen
legitimeren bij Staatsloterij voor het innen van de prijs.
10. In geval van incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een redelijk
vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij zich
het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs
(achteraf) te laten vervallen.

Overige bepalingen
11. Voor vragen en/of klachten betreffende de Actie kunt u terecht op nederlandseloterij.nl/klantenservice.
Per post is Staatsloterij bereikbaar via; Postbus 818, 2700 AV Zoetermeer.
12. Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers en/of derden die op
enigerlei wijze voortkomen uit de Actie; ook niet als de prijs tijdens de verzending zoek zijn geraakt en
niet aan zijn gekomen bij de winnaar.
13. De foto van de winnaar kan, indien hier uitdrukkelijk vooraf schriftelijk mee ingestemd wordt, gebruikt
worden bij promotionele activiteiten die verband houden met de Actie. De winnaar heeft in geen geval
recht op enige (financiële) vergoeding.
14. Alle rechten van intellectueel eigendom die mogelijk rusten op teksten, afbeeldingen, lay-out, software
en/of overige informatie omtrent de Actie komen toe aan Staatsloterij.
15. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist Staatsloterij.
16. Staatsloterij heeft het recht om deze Actievoorwaarden te wijzigen.
17. De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen
2014.
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