Actievoorwaarden voor Staatsloterij ‘Gewoon van hier’
1.

Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door
Staatsloterij B.V., gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna:
Staatsloterij), georganiseerde actie ‘Gewoon van hier’ (hierna: de Actie).

2. De Actie loopt van 2 november 2020 om 00.00 uur - 29 november 2020 om 23:59 uur
(hierna: de Actieperiode).
3. Deelnemer ontvangt door deelname aan de Actie een actiepakket (met producten van
lokale ondernemers) naar keuze met een totale waarde € 50,- + 5 x 1/5 Staatsloten (excl.
XL optie)_met een totale waarde van € 15,- als de deelnemer automatisch mee gaat
spelen met de Staatsloterij en zich via de website www.gewoonvanhier.nl aanmeldt voor
een Staatsloterij-abonnement van jaarlijks 16 trekkingen: 15 trekkingen met een lot à
€15,- exclusief XL optie (12 reguliere Staatsloterijtrekkingen iedere 10e van de maand en
drie bijzondere trekkingen op Koningsdag, 1 juli en 1 oktober) en met de
Oudejaarstrekking met een lot à €30,-. De deelnemer kan het Staatsloterij-abonnement
opzeggen wanneer hij/zij wil. De deelnemer dient de volgende gegevens verplicht in te
vullen: geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode, straatnaam,
huisnummer, rekeningnummer en e-mailadres. De velden tussenvoegsel, toevoeging
huisnummer, telefoonnummer, kies je eindcijfer en XL (€ 2,50 extra) zijn optionele velden.
4. De 5 x 1/5 Staatsloten die onderdeel zijn van het actiepakket ontvangt de deelnemer bij
de eerste 5 reguliere trekkingen gedurende het abonnement voor elke succesvolle incasso
op de 10e van de maand. Het ‘Gewoon van hier’ pakket ontvangt de deelnemer na afloop
van de Actie na de 1e geslaagde incasso.
5. Maximaal 1 deelname aan de Actie per persoon met een uniek IBAN-nummer en uniek emailadres. Deze Actie geldt ook voor deelnemers die reeds een Staatsloterij-abonnement
hebben en met het extra abonnement van deze Actie, zoals benoemd in artikel 3, gaan
meespelen.
6. De deelnemer wordt via de welkomstbrief per post geïnformeerd over zijn/haar
Staatsloterij-abonnement en vanaf welke trekking hij/zij meespeelt.
7. Deelname aan de Actie en het innen van prijzen geldt vanaf 18 jaar en enkel voor
Nederlands ingezetenen.
8. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft
Staatsloterij 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.
9. In geval van 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.
10. Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden
die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
11. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij.
12. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staatsloterij.

Met opmerkingen [RB1]: Wanneer dan? In de week
30nov-6 dec? Graag iets beter specificeren.

13. De Actievoorwaarden zijn te vinden op www.gewoonvanhier.nl of op te vragen bij onze
klantenservice via www.nederlandseloterij.nl/klantenservice. Of stuur een bericht naar
info@gewoonvanhier.nl
14. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij
Staatsloterij B.V., Afdeling Klantenservice, Postbus 818 2700 AV Zoetermeer, of
via www.nederlandseloterij.nl/klantenservice.

