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Geüpdatet op: 14 september 2020 

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN 
"Winactie ANWB Fietsverlichtingscampagne" 

Leden en vrijwilligers 
 

 
Algemeen 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den Haag aan de 
Wassenaarseweg 220, (hierna: “ANWB”) organiseert in het kader van de fietsverlichtingscampagne, in de 
periode van 7 oktober t/m 15 november 2020 een groot promotioneel spel, (hierna: het spel”) waarbij 
deelnemers een nieuwe fiets ter waarde van € 1.000,- kunnen winnen of één van de 
goedverlichtpakketten. Door deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden. 
Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via Instagram door middel van het plaatsen van 
een foto van het tag-moment met #zetjelichtaan @anwb.  
 
ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het spel 
stop te zetten of het spel en/of deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van 
de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door ANWB bekendgemaakt 
worden via anwb.nl/fietsverlichtingsactie. 
 
Deze algemene spelvoorwaarden zijn te verkrijgen op anwb.nl/fietsverlichtingsactie. 
  
Deelnemers 
Voor deelname aan de winactie hoef je geen lid te zijn van de ANWB. Iedereen mag meedoen. Maar ben je 
jonger dan 18 jaar en win je een prijs, heb je wel goedkeuring nodig van je ouder (s)/verzorger(s).  
 
Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van ANWB, aan haar gelieerde ondernemingen 
en ondernemingen waar zij met betrekking tot de winactie mee samenwerkt. 
 
ANWB heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de prijsvraag indien de deelnemer onjuiste, 
onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft 
proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de 
prijs en de deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de 
prijs te bevorderen.  
 
Meedoen aan de winactie kan door een originele foto van de tag “zet je licht aan!” te maken en te delen 
via Instagram met de vermelding van #zetjelichtaan en @anwb 
 
Communicatiekosten 
Aan het spel zijn geen communicatiekosten verbonden.  
 
Prijzen 
Deelnemers maken kans op nieuwe fiets ter waarde van € 1.000,- of op één van de 20 
goedverlichtpakketten.  

 Fiets. De fiets wordt in overleg met de winnaar uitgekozen. Wanneer de fiets duurder is van € 

1.000,- zijn de meerkosten voor de winnaar zelf. Wanneer de fiets goedkoper is dan de € 1.000,- 
kan het restbedrag worden besteedt aan fietsaccessoires . Alles wat overblijft komt te vervallen. 

 Goedverlichtpakketten. De pakketten bestaan uit licht- en reflectiespullen uit de collectie van de 
ANWB/Human Nature, waaronder reflectiehesje voor man, vrouw en kinderen, re flecterende 
staafjes voor in de spaken en reserve voor- en achterlamp. Het pakket heeft een verkoopwaarde 
van tenminste € 65,-. Dit pakket is reeds samengesteld.  

 
Wanneer je één van de prijzen hebt gewonnen, wordt er uiterlijk maandag 30 november 2020 contact 
met je opgenomen.  
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De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten.  
 
Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de ANWB. 
 
ANWB behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, 
gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.  
 
Toekenning prijs 
De prijswinnaars worden op objectieve wijze door een onpartijdige jury geselecteerd. Deze jury bestaat uit 
het vierkoppige projectteam van Fietsverlichtingsactie van de ANWB. Alleen foto’s van de tag en met 
vermelding van #zetjelichtaan en @anwb worden hierin meegenomen.  
 
De prijswinnaars worden uiterlijk maandag 30 november 2020 op de hoogte gesteld. De prijswinnaars 
dienen zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken. De uitslag wordt 
tevens op anwb.nl/fietsverlichtingsactie en via ANWB Instagram bekendgemaakt. Mocht de winnaar 
jonger zijn dan 18 jaar, dan is goedkeuring van de ouder(s)/verzorger(s) nodig. Wanneer zij geen 
goedkeuring geven voor de prijs, wordt een nieuwe winnaar gekozen.  
 
Gegevens 
De deelnemer verleent aan ANWB toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door 
ANWB beheerde media. De deelnemer erkent door deelname aan de winactie op de hoogte te zijn gesteld 
van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals 
nader uiteengezet op de website anwb.nl/jouwprivacy onder “privacy en cookies” en de deelnemer gaat 
daardoor akkoord met dit privacybeleid.  
 
Aansprakelijkheid 
Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB 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 ANWB openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB niet worden 
tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB in het leven roepen. ANWB 
is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met 
(deelname aan) het spel. ANWB is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in 
verband met het gebruik van de website. ANWB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die 
de deelnemer in verband met deelname aan het spel maakt.  
 
De deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze 
algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.  
 
Kansspelbelasting 
ANWB zal de eventueel ter zake de prijs verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. 
 
Klachten 
Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen, op 
straffe van verval, binnen vier weken na het einde van het spel worden ingediend bij het Contact Center, 
Team Klacht (Klantenservice), telefoonnummer: 088 269 22 22. ANWB zal zich naar beste kunnen 
inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op dit spel is 
Nederlands recht van toepassing. ANWB handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen. 
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