Actievoorwaarden
‘Duik naar poen in 120 miljoen winactie 30 juli’
1.

Deze Actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door
Lotto B.V., gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna:
Eurojackpot), georganiseerde ‘Duik naar poen in 120 miljoen winactie 30 juli’ (hierna: de
Actie), ter promotie van Eurojackpot.

2.

Deelname aan de Actie vindt plaats op de daarvoor door de Eurojackpot aangegeven
wijze:

De deelnemer doet mee aan de Actie door 30 seconden te zoeken naar een voucher t.w.v.
120 euro in het Eurojackpot geldbad op het Stationsplein in Utrecht
3.

De Actie loopt op zaterdag 30 juli 2022 van 10:00 uur tot en met 18:00 uur (hierna: de
Actieperiode).

4.

Het prijzenpakket: Degene die binnen 30 seconden een voucher t.w.v. 120 euro weet te
vinden wint 120 euro. In totaal wordt maximaal 30 keer 120 euro weggegeven. Degene
die geen voucher weet op te duiken ontvangt een gratis Eurojackpot lot t.w.v. 2 euro.
Een winnaar heeft slechts recht op 1 prijs van 120 euro, ongeacht het aantal vouchers
die hij of zij weet te vinden.

5.

De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt 3600 euro (30x 120 euro).

6.

De Winnaars van de Actie dienen hun N.A.W. gegevens, plus bankrekeningnummer in te
vullen op het winnaarsformulier, zodat Eurojackpot het geldbedrag binnen 2 weken op de
rekening kan storten.

7.

In het geval aan het einde van de Actieperiode blijkt dat er geen 30 vouchers van 120
euro zijn gevonden door de deelnemers, zullen deze prijzen alsnog worden toegekend
aan de deelnemers die geen voucher hebben gevonden. Deze trekking zal achteraf op
onafhankelijke wijze plaatsvinden door de trekkingscommissie van Eurojackpot, op basis
van de door de deelnemers achtergelaten persoonsgegevens.

8.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

9.

De video’s van deelnemers kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk
instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij
hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

10. Het beeldmateriaal van deelnemers van deze Actie worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk.
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11. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, personen wonende
in het buitenland, medewerkers van de Nederlandse Loterij, wederverkopers van
Eurojackpot en hun personeelsleden en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie
betrokken partijen.
12. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft
Eurojackpot 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.
In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie,
misbruik of fraude behoudt Eurojackpot zich het recht voor om deelnames of deelnemers
aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen
13. Eurojackpot is niet aansprakelijk voor enige schade van deelnemers of derden die op
enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
14. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan de Eurojackpot.
15. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Eurojackpot.
16. De actievoorwaarden en het van toepassing zijnde privacy statement zijn te vinden op
www.eurojackpot.nl/actievoorwaarden of op te vragen bij de Eurojackpot
via www.nederlandseloterij.nl/klantenservice of Postbus 818, 2700 AV Zoetermeer.
17. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Eurojackpot afgedragen. De
vermeldde prijzen zijn netto.
18. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
19. Vragen, opmerkingen en/of klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij
Eurojackpot, Afdeling Klantenservice, Postbus 818 2700 AV Zoetermeer, of via
www.nederlandseloterij.nl/klantenservice
20. Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen 2014.
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