
Actievoorwaarden “ONS PRIJZENFESTIVAL”  

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie “ONS PRIJZENFESTIVAL”, georganiseerd ter promotie van het 

Ons Ledenvoordeel van KBO-Brabant, (hierna te noemen de Actie), door MijnInkoper Groep B.V. ("MIG"), gevestigd 

Bredaseweg 79-81, 4872 LA te Etten-Leur. 

2. De Actie loopt van zondag 01-11-2020, 09:00 t/m donderdag 31-12-2020, 23:59 (hierna te noemen: “Actieperiode”). 

Deelname vanaf 1 januari 2021 is niet meer mogelijk. De Actie wordt enkel gehouden in Nederland. 

3. Eenieder die zich gedurende de Actieperiode via www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival inschrijft en daarmee akkoord 

gaat met deze actievoorwaarden maakt kans op een van de prijzen. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen aan deze 

Actie met één e-mailadres. 

4. Deelnemer dient op het moment van de prijstrekking lid te zijn van KBO-Brabant, is minimaal 18 jaar of ouder en 

woonachtig in Nederland.  

5. Deelnemer dient de Reclame Code Social Media na te leven. 

6. De Deelnemer dient, indien hiernaar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige 

gegevens leiden tot ongeldige deelname. 

7. MIG behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering te diskwalificeren en uit te sluiten 

wanneer zij van mening is dat Deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is 

dat Deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen.  

8. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van MIG en KBO-Brabant, evenals eventuele partners ten aanzien van de 

betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten). 

9. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De MIG database is 

leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden. 

10. In het kader van de Actie worden door MIG in totaal 106 prijzen ter beschikking gesteld (hierna te noemen: “Prijzen”) 

met een waarde van totaal zo’n €22.000,- (zegge: tweeentwintigduizend euro). Een volledig overzicht van de Prijzen is te 

vinden op de actiewebsite www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival, gedurende de inschrijfperiode van 1 november 2020 

t/m 31 december 2020 maakt de Deelnemer kans op een van de prijzen (hierna: “Prijs”). Onder de Deelnemers worden de 

prijzen verloot.  

11. Op dinsdag 19 januari 2021 worden op willekeurige en onpartijdige wijze (computerprogramma)  uit het bestand met 

Deelnemers die aan de actievoorwaarden voldoen de Winnaars getrokken. De Winnaars worden uiterlijk binnen één week 

na bekendwording persoonlijk op de hoogte gesteld op het door hen opgegeven e-mailadres. Een Winnaar heeft 5 dagen 

de tijd om te reageren. Mocht een Winnaar niet reageren binnen deze periode vervalt het recht op de Prijs en behoudt MIG 

het recht om een andere Winnaar te selecteren (onder dezelfde voorwaarden). De Winnaars worden vanaf 28 januari 2021 

ook gepubliceerd op de actiewebsite www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival 
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12. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overdragen aan derden. 

De uitkering van de Prijzen wordt verzorgd door MIG en/of Ons Ledenvoordeel. De hoofdprijzen (e-bike, hotelcadeaubonnen, 

smartphones, draadloze steelstofzuigers, hometrainer, radio’s, airfryers en voorhoofdthermometers) worden persoonlijk 

uitgereikt. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt op een nader te bepalen datum en plaats. De overige Prijzen krijgen de 

winnaars per mail op het opgegeven mailadres, in de vorm van een unieke voucher.   

13. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

14. De Prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. MIG is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of 

verborgen gebreken aan een Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van een Prijs. Mocht een Prijs om 

niet voorziene redenen niet beschikbaar zijn, dan behoudt MIG het recht om deze Prijs te vervangen door een 

gelijkwaardige Prijs. 

15. MIG besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de 

weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere 

vergelijkbare fouten op de door MIG openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan 

MIG worden tegengeworpen noch enige verplichting voor MIG doen ontstaan.  

16. MIG evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor 

eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of 

vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaars. Daarnaast is deelnemen aan 

en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaars en geschiedt voor eigen rekening. 

MIG evenals eventuele partners is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig 

eigendom van de Winnaars, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de 

gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden 

mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs 

ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden. 

17. De Winnaars moeten voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan MIG verstrekken. Door deelname aan 

de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie 

en geeft MIG toestemming de persoonsgegevens te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden, waaronder het 

toezenden van de nieuwsbrief van Ons Ledenvoordeel. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door MIG 

in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.  

18. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 

actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag. 

19. MIG draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting. Deze wordt niet in rekening bij de Deelnemer(s). 

20. MIG is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze actievoorwaarden 

gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat MIG 

daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van de Actie en/of 

deze actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Organisator bekend worden gemaakt op de website  

www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival 
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21. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door MIG. Indien één of 

meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is MIG gerechtigd één of meer vervangende 

bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen 

zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.  

22. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en 

gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden 

23. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival.  Voor vragen en/of klachten 

kan contact opgenomen worden met de Klantenservice van Ons Ledenvoordeel via telefoonnummer 085 – 486 33 63 of per 

e-mail via: klantenservice@onsledenvoordeel.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging 

telefonisch of via e-mail een reactie. 

Versie: 1 november 2020 
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