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Actievoorwaarden VVV Cadeaukaart Prijzenfestival 
 
Deze actievoorwaarden (hierna: de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het deelnemen aan de 
actie VVV Cadeaukaart Prijzenfestival (hierna: de ‘Actie’). Deze Actie wordt je aangeboden door VVV 
Cards  B.V. ter promotie van de VVV Cadeaukaart. VVV Cards B.V. is gevestigd aan de 
Papendorpseweg 99, 3528 BJ Utrecht. 
 
Vanaf 2 november 2020 tot en met 7 januari 2021 (hierna: de ‘Actieperiode’ kun je deelnemen via de 
actielink www.vvvvprijzenfestival.nl (hierna: de ‘Actielink’). Door deelname aan de Actie maak je kans 
op een van de prijzen (hierna: de ’Prijs’ of ‘Prijzen) die in artikel 3 staan omschreven.  
 
Alleen met het 19-cijferige kaartnummer en de pincode van een VVV Cadeaukaart die is gekocht in de 
periode vanaf 2 november 2020 tot en met 31 december 2020 (hierna: de ‘Aankoopperiode’) kun je 
deelnemen aan de Actie’. Door het invullen van het 19-cijferige kaartnummer, pincode en de overige 
gevraagde gegevens via de Actielink op het deelnameformulier maak je kans op de Prijzen. 
 
Artikel 1: Voorwaarden voor deelname 
1.1.  Tijdens de Actieperiode kun je alleen deelnemen via de Actielink aan de Actie met het 
kaartnummer en de pincode van een VVV Cadeaukaart die is gekocht in de Aankoopperiode. VVV 
Cards B.V. toetst aan de hand van het kaartnummer en de pincode of de VVV cadeaukaart is gekocht 
in de Aankoopperiode bij een van de officiële verkooppunten. Betreft het kaartnummer een VVV 
Cadeaukaart die niet in de Aankoopperiode is gekocht dan is deelname aan de Actie uitgesloten.     
 
1.2. Minderjarigen tot 18 jaar mogen uitsluitend deelnemen na toestemming van hun ouders of 
wettelijk vertegenwoordigers. VVV Cards B.V. kan voor de naleving hiervan op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gehouden. In geval van een minderjarige wordt de gewonnen prijs in beginsel 
toegekend aan de ouders of verzorgers van de minderjarige.  
 
1.3. Deelname aan de Actie houdt in dat je akkoord gaat met deze Voorwaarden.  
 
1.4. Voor deelname aan de Actie worden geen extra communicatiekosten berekend. 
 
1.5. Je garandeert dat de door jou opgegeven persoonlijke gegevens op het deelnameformulier  
correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om de prijswinnaar(s) de Prijs 
te kunnen toesturen.  
 
1.6. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van VVV Cards B.V. alsmede een ieder 
die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie. 
 
1.7. Tijdens de Actieperiode kun je met een VVV Cadeaukaart gekocht in de Aankoopperiode 
deelnemen aan de Actie. Daarna maak je geen kans meer op een Prijs.  
 
1.8. Deelname aan de Actie is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen die woonachtig zijn in 
Nederland. 
 
Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s) 
2.1. Uitsluitend indien je het volledige deelnameformulier - met uitzondering van de inschrijving op de 
nieuwsbrief - invult en voldoet aan de overige actievoorwaarden kun je deelnemen aan de Actie en 
maak je kans op een Prijs.  
 
2.2. De aanwijzing van de winnaars van de Prijzen geschiedt geautomatiseerd en op onpartijdige 
wijze d.m.v. een algoritme aan de hand van het deelnemende kaartnummer.   
 
2.3. Op de volgende 10 vrijdagen vinden om 12:00 uur de trekkingen plaats: 6/11/20, 13/11/20, 
20/11/20, 27/11/20, 4/12/20, 11/12/20, 18/12/20, 25/12/20, 1/1/21 en 8/1/21. Per trekking worden de 
winnaars van één van de in artikel 3.2 genoemde Prijzen aangewezen. 
 
2.4. Een deelnemer speelt met zijn kaartnummer mee met één van de in artikel 2.3 genoemde 
trekkingen (en de hoofdprijs). Welke trekking dat is, is afhankelijk van het moment van deelname. 
Indien je bijvoorbeeld meespeelt na trekking 6/11/20 maar voor trekking 13/11/20 speel je met dat 
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kaartnummer (alleen) mee met trekking 13/11/20. Je speelt dus altijd mee met de eerstvolgende 
trekking na het door jou gekozen moment van deelname binnen de Actieperiode. Alle deelnemende 
kaartnummers spelen wel weer mee met de trekking van de hoofdprijs.   
 
2.5. De prijswinnaars krijgen ter bevestiging automatisch bericht per e-mail over de gewonnen prijs. 
 
2.6. Op maandag 11/1/21 wordt uit alle deelnemende kaartnummers de winnaar van de hoofdprijs 
getrokken. De prijswinnaar van de hoofdprijs ontvangt hierover telefonisch of per e-mail bericht. 
 
2.7. De Prijs is niet in te wisselen voor geld en kan niet geruild worden tegen één van de andere 
Prijzen.  
 
2.8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
 
2.9. Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de Prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te 
doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt hierdoor geleden schade op deze persoon verhaald. 
 
2.10. De Prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De Prijs is niet overdraagbaar, 
inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet 
aanvaarden van de Prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de Prijs niet worden 
uitgekeerd. Alsdan is VVV Cards B.V. gerechtigd een andere winnaar te selecteren.  
 
2.11. De Prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. VVV Cards B.V. is niet aansprakelijk 
voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij levering of 
verzending van de Prijs.  
 
2.12. VVV Cards  B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de 
deelnemers niet conform de Voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op 
frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze 
beïnvloeden. 
 
2.13 VVV Cards  B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van 
deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. 
 
Artikel 3: De Prijzen 
3.1. De hoofdprijs bestaat uit een: Zalando shoptegoed van € 5000,-.  
  
3.2. De overige prijzen waar je kans op maakt tijdens één van de tien in artikel 2.3 genoemde 
trekkingen kun je vinden in de bijlage van deze Voorwaarden.  
 
3.3. De gewonnen Prijzen worden zo snel mogelijk na het bekendmaken opgestuurd maar zullen 
uiterlijk op 30 januari 2021 verstuurd worden. Voor de uitreiking van de hoofdprijs wordt een aparte 
afspraak gemaakt met de winnaar.  
 
3.4. Mocht het voorkomen dat de gewonnen prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is om te 
leveren, dan zal VVV Cards B.V. een gelijkwaardige prijs leveren. VVV Cards B.V. bepaalt hierbij wat 
gelijkwaardig is.  
 
3.5. De winnaars van de Prijzen geven VVV Cards  B.V. toestemming om kosteloos de verstrekte 
persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten 
behoeve van de Actie te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie alsmede in het 
kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder social media en Website.  
 
Artikel 4: Rechten VVV Cards B.V. 
4.1. VVV Cards B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in 
strijd wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder 
opgave van reden, naar eigen inzicht van VVV Cards  B.V.  
 
4.2. VVV Cards  B.V. heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van 
redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.  
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Artikel 5: Persoonsgegevens 
5.1. VVV Cards B.V. respecteert de privacy van de deelnemers aan de Actie. Wij zullen er zorg voor 
dragen dat alle persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG en Uitvoeringswet AVG). Wij vragen persoonsgegevens ten 
behoeve van: 

 het verstrekken van informatie over de Actie, bekendmaken van de winnaars, dan wel het 
verzenden en afleveren van de Prijs; 

 het toesturen van de e-mail nieuwsbrief, indien daarvoor bij deelname aan de Actie 
toestemming is verleend. 

 
5.2.  In het privacy statement op de website www.vvvcadeaukaarten.nl (hierna: de ‘Website’) vind je 
meer informatie omtrent de omgang met persoonsgegevens. 
 
5.3. Persoonsgegevens worden - behoudens de verzending van door actiepartners beschikbaar 
gestelde prijzen - niet verstrekt aan derden. 
 
Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen 
6.1. VVV Cards B.V. behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk 
buiten gebruik te stellen, waardoor de Actielink niet beschikbaar is, ten behoeve van onderhoud, 
aanpassingen of verbeteringen van de Website en haar servers. VVV Cards  B.V. zal wegens 
zodanige buitengebruikstelling van de Website nimmer tot vergoeding van enige schade gehouden 
zijn. 
 
6.2. Alle offline en online gecommuniceerde informatie over de Actie is onder voorbehoud van 
typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.  
 
Artikel 7: Klachten 
7.1. Klachten over de Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan VVV Cards  B.V. door contact met 
ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden. 
 
Artikel 8: Overige bepalingen 
8.1. Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke 
weergave kan afwijken. Aan de afbeeldingen van de Prijzen voor de Actie kunnen ook geen rechten 
worden ontleend.  
 
8.2. VVV Cards  B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onjuist verzenden, ontvangen of 
verwerken van e-mailberichten. 
 
8.3. De Prijzen zijn vrij van kansspelbelasting of worden vrij van kansspelbelasting beschikbaar 
gesteld aan de winnaars.  
 
8.4. VVV Cards B.V. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 
2014. 
 
8.5. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. 
 
8.6. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 9: Contact 
VVV Cards B.V. 
Papendorpseweg 99  
3528 BJ Utrecht  
030-3074100 
prijzenfestival@vvvnederland.nl  
 
  

https://www.vvvcadeaukaarten.nl/privacy-statement
mailto:prijzenfestival@vvvnederland.nl


4/4 
 

 
BIJLAGE  
 
Artikel 3.2  Actievoorwaarden VVV Cadeaukaart Prijzenfestival 
 
 

PARTNERS / PRIJZEN TREKKINGEN: 06-11 13-11 20-11 27-11 4-12 11-12 18-12 25-12 01-01 08-01 

Dutchen           

2 nachten Hotel Bleecker voor 2 personen  á € 570 1     1     

Suitelodges Gooilanden weekend / midweek á € 950    1     1  

Wijnvoordeel           

Luxewijnpakket á € 114 1 1 2 2 1 3 3 3 3 2 

Shoeby           

Personal shopping arrangement tegoed  á € 100  1 1 2 2 1 4 2 3 2 1 

Thuisbezorgd           

Voucher voor de app á € 25  1 5 7 5 5 20 14 25 18 20 

Topbloemen           

Bloemenvoucher á € 25 2 5 5 5 5 15 11 25 15 12 

The Bodyshop           

Make It Real Together Big Advent Calender á € 90 3  3        

Make It Real Together Ultimate Advent Calender á € 130  2 3        

Make it Real Together Advent Calender à 50 3 3         

Hemp Hand Protector 100 ml á € 13    3 5 10 10 5 9 8 

Shea Nourishing Body Butter 200 ml á € 16    5 5 10 10 17 10 7 

Drops Of Youth ™ Youth Concentrate 30 ml á € 28    3 2 5 3 8 6 3 

De Beren            

Sharing Dinner arrangement voor 4 personen á € 112 1 1 2 2 2 4 4 5 2 2 

Ici Paris            

Beautypakket á € 87   1 2 2 2 3 8 5 8 9 10 

BCC           

Philips Philips LED TV 32PFS6805/12 á € 329       1    

Samsung 4K Ultra HD TV UE50TU7170 (2020) á € 599  1         

Samsung 4K Ultra HD QLED TV 55Q65T (2020) á € 1099     1      

Blijdorp            

2 toegangskaarten  á € 47  2 2 2 3 2 4 4 5 3 3 

Planet Happy           

Bordspel (Bank Attack, What do you meme, 5 seconds, 
Catan, 30 seconds, Monopoly á € 33 

1 2 2 2 2 6 3 5 4 3 

VVV Cadeaukaarten            

VVV Online Cadeaucode á €5,- 13 25 45 40 41 60 57 78 75 66 

Totale economische waarde per trekking  € 1.670 € 2.044 € 2.171 € 2.462 € 2.614 € 4.447 € 2.996 € 4.499 € 4.384 € 3.078 

 
 
 
 
 
 
 


