Actievoorwaarden ‘Cool to school’
Winactie
Sluitingsdatum zondag 15 augustus 2021
Deze winactie is uitgeschreven door ANWB verzekeringen. Tijdens de actieperiode kunnen
deelnemers hun gegevens invullen via cool-to-school.nl. Door deelname aan de actie maken zij
kans op 1 van de 50 pakketten inclusief telefoonhoesje, laptop- of tablethoes, rugzak, 1 jaar
gratis fietsverzekering. Deze actievoorwaarden zijn geldig tijdens de actie ‘Cool to school, hierna
te noemen: ‘actie’.
Actievoorwaarden en spelregels
1. Deze winactie is uitgeschreven door ANWB verzekeringen. Op de winactie zijn deze
actievoorwaarden van toepassing.
2. De actieperiode is van 15 juni 2021 t/m 15 augustus 2021.
3. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je het online inschrijfformulier
hebt ingevuld, akkoord bent gegaan met de actievoorwaarden en op de verstuur button heeft
geklikt. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
4. Deelnemers maken kans op het winnen van 1 van de 50 pakketten. Ieder pakket bestaat uit een
jaar lang gratis fietsverzekering + 1 telefoonhoes, 1x laptophoes of tablethoes, 1x rugzak met
een totale waarde van 150,- De telefoon- en laptop- of tablethoes zijn naar eigen wens te
personaliseren o.b.v. met eigen gekozen bedrukking.
5. Per emailadres kan maximaal één keer een formulier ingezonden worden en hiermee
deelnemen aan de actie.
6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij
de deelname aan de winactie.
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en
woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een winactie persoonlijk geïnformeerd via
het e-mailadres waarmee aan de winactie is deelgenomen. Er kunnen nadere gegevens worden
opgevraagd voor de uitgifte van de prijs.
10.Het gewonnen pakket zal worden uitgereikt door een aangesloten ANWB rijwielwinkel.
Persoonlijke gegevens voor uitreiking worden in overleg met de winnaar aan de aangesloten
ANWB rijwielwinkel verstrekt.
11. ANWB verzekeringen kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze
actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van
reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot substantieel nadeel van de deelnemer
leidt.
12.Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
13.Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
14.Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal ANWB verzekeringen hiervoor zorg dragen.
15.De persoonsgegevens die in het kader deze winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt
door ANWB verzekeringen voor de desbetreffende winactie en worden niet verstrekt aan
derden. De persoonsgegevens worden direct na afloop van de winactie verwijderd, tenzij deze
nog nodig zijn voor de uitgifte van de prijs. Op de verwerking van de persoonsgegevens is voor
het overige onze privacy policy van toepassing.
16.De persoonsgegevens worden door ANWB Verzekeren verzameld en opgeslagen. De gegevens
worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden direct na
afloop van de winactie verwijderd.
17.In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door
ANWB verzekeringen.

18.ANWB verzekeringen handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
19.Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
20.Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten
van deelname.
Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met ANWB verzekeringen via 088 299
38 82.
Den Haag, 12 juni 2021

