
Ac#evoorwaarden Ac#va#e About Cats & Dogs 

Deze ac'evoorwaarden zijn van toepassing op de winac'e “Ac'va'e About Cats & Dogs”, welke 
vermeld staan op de website www.aboutcatsanddogs.nl, hierna te noemen: “Winac#e”, die wordt 
georganiseerd door Jaarbeurs B.V. geves'gd te Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht (hierna te noemen 
“Organisator”). Op deze winac'e zijn de bepalingen, vastgelegd in de Gedragscode Promo'onele 
Kansspelen 2014 van toepassing. 

Tijdens Kreadoe kun je prijzen winnen(‘’Prijzen’’) door mee te doen het spel  ‘’Rad  van Fortuin’’. 

Iedere persoon kan – met inachtneming van deze ac'evoorwaarden – meedoen aan de Winac'e, 
hierna te noemen: “Deelnemer(s)”. Uit de Deelnemers aan de Winac'e worden door Organisator 
winnaars gekozen (‘’Winnaar(s)’’). 

Ar#kel 1 Deelname 
1. Om deel te mogen nemen, moet u een minimumlee]ijd hebben van 18 jaar.
2. Deelname aan de Winac'e is gra's.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informa'e bij

de deelname aan deze Winac'e.
4. Deelnemers aan deze Winac'e zijn gebonden aan de bepalingen van deze ac'evoorwaarden.
5. Organisator hee] het recht een Deelnemer uit te sluiten van de Winac'e indien de

Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens hee] verstrekt of op andere wijze
fraude hee] gepleegd of hee] proberen te plegen. Door uitslui'ng komt de Deelnemer op
geen enkele wijze meer in aanmerking voor de Prijzen en de Deelnemer doet hierbij voor
alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de Prijzen te vorderen.

6. Werknemers van Organisator, de aan haar gelieerde ondernemingen en de onderneming(en)
waar Organisator met betrekking tot de Winac'e mee samenwerkt zijn uitgesloten van
deelname aan de Winac'e en komen niet in aanmerking voor de Prijzen.

Ar#kel 2 Communica#ekosten 

Aan de Winac'e zijn geen communica'ekosten verbonden. 

Ar#kel 3 Prijzen 

1. De Deelnemer maakt kans op diverse hond- en kat gerelateerde prijzen waarvan de waarde
varieert.

2. De Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
3. De Prijzen worden door de Organisator en sponsoren ter beschikking gesteld conform de

staat waarin deze op dat moment verkeren. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige
(zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de Prijzen en/of enige andere schade aan de
Prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

Ar#kel 4 Toekenning van de prijzen 

1. De Bezoeker maakt kans op de Prijzen door te draaien aan het Rad van Fortuin.
2. De trekking van de Winnaars geschiedt willekeurig en op onpar'jdige wijze.

Ar#kel 5 Gegevens 

1. Iedere Deelnemer dient zijn of haar naam en e-mailadres
op te geven om mee te kunnen doen aan de Winac'e. 
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2. De Deelnemer garandeert jegens Organisator dat alle door hem of haar verstrekte gegevens 
'jdens de Winac'e correct, up-to-date en volledig zijn.  

3. Door deelname aan de Winac'e kunnen Organisator en de sponsoren van de Prijzen het 
ingediende beeldmateriaal voor promo'onele doeleinden (zoals vermelding naam en foto 
van de Deelnemer in bijvoorbeeld een persbericht, in de nieuwsbrief, foto’s, video’s en op 
sociale media)  gebruiken.  

4. De Winnaar wordt met zijn/haar naam als winnaar vermeld in alle door Organisator 
beheerde media.  

5. Alle gegevens die de Deelnemer of derden verstrekken aan Organisator worden verwerkt 
conform het privacy statement van Organisator. Dit privacy statement kan worden 
geraadpleegd via www.jaarbeurs.nl/privacystatement.  

Ar#kel 6 Rechten de organisator  

1. Organisator behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van 
deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met 
deze ac'evoorwaarden of anderszins onrechtma'g handelt jegens Organisator en/of derden.  

2. Organisator behoudt zich tevens het recht voor om deze Winac'e, naar eigen goeddunken en 
zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 
ac'evoorwaarden en/of de Prijs te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder 
op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.  

3. Over de uitslag van de Winac'e kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige 
reden een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en Organisator, is het oordeel van 
laatstgenoemde bindend.  

Ar#kel 7 Aansprakelijkheid 

1. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website en de 
organisa'e van de Winac'e besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informa'e onvolledig 
of onjuist is. Druk-, en/of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in het door Organisator 
openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Organisator niet worden 
tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplich'ng voor Organisator in het 
leven roepen.  

2. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit 
uit of samenhangt met (deelname aan) de Winac'e.  

3. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die Deelnemer in verband 
met deelname aan deze Winac'e maakt.  

4. Deelnemer vrijwaart Organisator van aanspraken van derden in verband met een niet-
nakoming van deze ac'evoorwaarden en/of in verband met het handelen of nalaten van 
Deelnemer.  

Ar#kel 8 Kansspelbelas#ng 

De over de prijzen verschuldigde kansspelbelas'ng wordt voldaan door Organisator.  

Ar#kel 9 Klachten 

Eventuele klachten over deze ac'evoorwaarden en/of de Prijzen en/of van hetgeen hieruit 
voortvloeit kunnen binnen vier (4) weken na het einde van de Winac'e worden ingediend bij 
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Organisator. Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.  

Ar#kel 10 Diversen  

1. Indien één of meer bepalingen van deze ac'evoorwaarden nie'g zijn of vernie'gd worden, 
zal de organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de nie'ge cq. vernie'gde bepaling benadert en die niet nie'g of vernie'gbaar 
is.  

2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende 
geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.  

Ar#kel 11 Informa#e  

 Indien u opmerkingen hee] of meer informa'e wenst omtrent onderhavige Winac'e, dan kunt u dit 
schri]elijk mededelen aan Jaarbeurs B.V., t.a.v. Yvette van wijk, Postbus 8800, 3503 RV  Utrecht, of
 via een email: yvette.van.wijk@jaarbeurs.nl
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