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Spelvoorwaarden:  
Maak kans op een E-Bike 
 

 

 

Algemeen 
 

1. Dit is een actie van Essent Retail Energie B.V. (Essent) - gevestigd te ‘s-Hertogenbosch aan 

Willemsplein 4, 5211AK - voor het initiatief ‘maak kans op een e-bike in de periode van 1 

september 2018 tot en met 14 december 2018;  

2. De deelnemer verklaart door deelname aan het spel, voorafgaand daaraan, via de 

actiewebsite, dan wel anderszins van deze toepasselijke spelvoorwaarden kennis te hebben 

genomen en ze te accepteren; 

3. Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden het spel stop 

te zetten of het spel en/of deze spelvoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de 

spelvoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door organisator 

bekend gemaakt worden via de actiewebsite; 

4. Deze spelvoorwaarden zijn in te zien op www.essent.nl/fiets ; 

5. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en kortingen. 

 

 

Deelname 
 

6. Aan de actie kan worden deelgenomen door elk in Nederland woonachtig persoon (hierna: 

Deelnemer). Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten voor deelname toestemming van (een 

van) hun ouders/voogd verkrijgen. Indien achteraf blijkt dat deze toestemming ontbreekt, 

dan komt enige aanspraak op een prijs of premie te vervallen; 

7. Personeelsleden van aan dit spel verbonden organisaties zijn uitgesloten van deelname; 

8. Personeelsleden van een aan dit spel verbonden organisaties komen niet in aanmerking voor 

een prijs; 

9. Om mee te doen, dien je ons toestemming te geven je naam, adres, woonplaats, 

geboortedatum, e- mailadres, geslacht en telefoonnummer op te slaan. Je dient tevens 

toestemming te geven voor een eenmalige telefonische benadering voor een energieaanbod 

van Essent; 

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

bij de deelname. Organisator kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs 

bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de 

deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres; 

11. Organisator heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van het spel indien de deelnemer 

onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft 

gepleegd of heeft proberen te plegen; 

12. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs 

en de deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking 

van de prijs te vorderen, onverminderd het recht van organisator om schade op de 

deelnemer te verhalen; 

13. Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door 

de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een 

verkeerd of onbekend adres van de deelnemer; 

14. Deelname aan de actie is kosteloos. 

 

 

http://www.essent.nl/fiets
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Prijzen 
 

15. Deelnemers die geregistreerd zijn op essent.nl/fiets maken kans op de volgende prijs: een e-

bike ter waarde van € 1200,- die beschikbaar wordt gesteld door Fietsenwinkel.nl. De prijs 

wordt eenmalig verstrekt. Ontvangst van de prijs vindt uiterlijk 8 weken na vaststelling en 

bekendmaking van de winnaar plaats. 

 

 

Toekenning prijs 
 

16. Aan het einde van de spelperiode wordt bepaald welke deelnemer heeft gewonnen. De 

prijswinnaar wordt op objectieve wijze door een onpartijdige computerprogrammatuur 

geselecteerd; 

17. De prijswinnaar wordt na sluiting van de spelperiode op de hoogte gebracht per post. 

18. Binnen een termijn van twee weken dient hierop te worden gereageerd. Na genoemde 

datum wordt aangenomen dat de deelnemer definitief van zijn prijs afziet. Het recht op de 

toegekende prijs vervalt daarmee en komt toe aan Essent; 

19. De prijswinnaar dient zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te 

maken; 

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

21. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de prijswinnaar. De prijs is niet 

overdraagbaar of inwisselbaar voor andere producten, diensten of geld. Bij weigering of niet 

aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet 

worden uitgekeerd. Alsdan is organisator gerechtigd een andere prijswinnaar te selecteren; 

22. Zodra de prijs is overhandigd namens Essent of partner draagt Essent geen enkele 

verantwoordelijkheid meer.  

 

 

Gegevens 
 

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

deelname aan de prijsvraag. Organisator mag de persoonsgegevens opnemen in haar 

gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming zal worden behandeld; 

24. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het spel en de 

uitreiking van de prijs. In dat kader is organisator gerechtigd om de persoonsgegevens te 

verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij het spel (waaronder begrepen 

leveranciers, adverteerders, sponsors). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om 

hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van organisator, haar 

partners en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven. 

 

 

Aansprakelijkheid 
 

25. Ondanks de grootst mogelijke zorg die organisator aan de organisatie van het spel besteedt, 

is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of 

andere vergelijkbare fouten in door organisator openbaar gemaakt materiaal, van welke aard 

dan ook, kunnen organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze 

een verplichting voor organisator in het leven roepen. Organisator is, behoudens in geval 

van opzet of grove schuld van de kant van organisator, niet aansprakelijk voor enige schade, 

van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het spel. 

Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in 

verband met deelname aan het spel maakt. De deelnemer vrijwaart organisator van 

aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze spelvoorwaarden of in 

verband met het handelen of nalaten van de deelnemer, zulks in de ruimste zin van het 

woord. 
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Kansspelbelasting 
 

26. Kansspelbelasting die in verband met prijzen dient te worden betaald, komt voor rekening 

van organisator. 

 

 

Klachten 
 

27. Eventuele klachten over de actie en deze spelvoorwaarden dienen, op straffe van verval, 

binnen twee weken na het einde van het spel schriftelijk worden ingediend bij Essent, 

Klantenservice, Willemsplein 4 te ’s-Hertogenbosch. Organisator zal zich naar beste kunnen 

inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. 

 

 

Toepasselijk recht 
 

28. Op het spel is Nederlands recht van toepassing. Organisator handelt in overeenstemming 

met de Gedragscode Promotionele Kansspelen; 

29. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

 

 

Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 

Actievoorwaarden. 

 

 


