ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de interactieve game Feyenoord
Quiz tijdens eredivisie wedstrijden van Feyenoord Rotterdam N.V.
Lees deze actievoorwaarden zorgvuldig. Deze bevatten belangrijke informatie. Door
deelname aan deze actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van
deze actievoorwaarden.

Artikel 1:

Algemene voorwaarden

1.1

De voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnamen aan het interactieve
game Feyenoord Quiz verzorgd door Feyenoord Rotterdam N.V. (de
“Organisator”).

1.2

De Game is beschikbaar tijdens alle eredivisie wedstrijden van Feyenoord
Rotterdam N.V.

1.3

Men maakt kans op het winnen van weekprijzen, periodeprijzen en een
seizoenprijs.

1.4

De Actievoorwaarden zijn beschikbaar in de Feyenoord Quiz en verkrijgbaar op
aanvraag bij Organisator.

Artikel 2:

Deelname eisen

2.1

Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor eenieder die in Nederland
woonachtig is en de leeftijd van 18 (achttien) jaar heeft bereikt.

2.2

Het deelnemen aan de Actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor
het eigen internet gebruik).

2.3

De Actie is een Actie zonder aankoopverplichting.

2.4

De deelnemer kan eenmaal per wedstrijd meedoen aan de Actie. Door
deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de
toepasselijkheid van onderhavige Actievoorwaarden.

2.5

De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de Actieperiode.

Artikel 3:
3.1

Speelwijze

Deelname aan deze Actie vindt plaats gedurende de eredivisie wedstrijden van
Feyenoord Rotterdam N.V., met inachtneming van de Actievoorwaarden in de
Feyenoord Quiz.

Artikel 4:

Prijzen en vaststelling winnaar

Het totale prijzenpakket dat Organisator weg zal geven, beslaat de volgende
prijzen:




Tribunekaarten voor 2 personen bij een thuiswedstrijd van Feyenoord
(weekwinnaar)
Deelname voor 2 personen aan een georganiseerde lunch, samen met de
selectiespelers van Feyenoord (periodewinnaar)
De beste 10 deelnemers over de seizoensranking, incl. de periodewinnaars
worden aan het einde van het seizoen uitgenodigd in De Kuip om in een ‘live’
Feyenoord Quiz uit te maken wie zich mag kronen tot winnaar.
(seizoenwinnaars)

Artikel 5:

Vaststelling winnaars

5.1

Voor het winnen van een VIParrangement wordt na afloop van iedere
Feyenoord Quiz één winnaar bekend gemaakt. Als er meerdere personen zijn
met de hoogste score, dan wordt er uit deze groep één prijswinnaar geloot. De
winnaar krijgt hiervan een e-mail. De winnaar zal na het winnen en via email
contact te hebben gehad met Organisator direct de Actievoorwaarden moeten
accepteren per e-mail.

5.2

Ook voor de periodewinnaars geldt dat uit de deelnemers met een gelijke hoge
score een winnaar wordt geloot. Er zijn 4 periodes vastgesteld als daar zijn de
periodes; 19 oktober t/m november 2018, december 2018 t/m januari 2019,
februari t/m maart 2019, april t/m mei 2019.

5.3

De beste 10 deelnemers over de seizoensranking (bij gelijke score worden uit
de beste scores 10 winnaars geloot) worden aan het einde van het seizoen
uitgenodigd in De Kuip om in een ‘live’ Feyenoord Quiz uit te maken wie zich
mag kronen tot winnaar. De prijzen die hierbij te winnen zijn worden in een later
stadium bekend gemaakt. De seizoensranking gaat van start vanaf 19 oktober
2018. Alle deelnemers beginnen dan weer op 0 punten.

5.4

Iedere deelnemer kan maar eenmalig in aanmerking komen voor een weekprijs
of periodeprijs. Indien deelnemer reeds een week- of periodeprijs heeft
gewonnen en daarna wederom een keer de hoogste score behaald wordt
ontvangt hij geen prijs. Zijn punten tellen wel mee voor zijn periode en
seizoensranking.

Artikel 6:

Uitreiking prijzen

6.1

De deelnemer die bericht heeft ontvangen dat hij/zij de prijs heeft gewonnen
(de “winnaar”) zal, binnen 3 werkdagen benaderd worden door de Organisator.

6.2

De winnaar en de Organisator zullen vervolgens per e-mail contact houden over
de prijs. De Organisator zal middels een email adres altijd persoonlijke service
kunnen bieden aan de winnaar.

6.3

De prijzen zijn strikt persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor andere
prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze
wordt toegekend. Indien de winnaar door welke omstandigheid ook niet in staat
is om de prijs op te halen of te gebruiken, heeft de winnaar geen recht de prijs
over te dragen of een andere vergoeding te vragen.

6.4

Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de
Organisator.

6.5

Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de
Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de
Organisator.

6.6

De Organisatie heeft ten alle tijden het recht om toegang tot het stadion van
Feyenoord Rotterdam te weigeren wanneer een winnaar onder invloed is of
wegens reden met betrekking tot de openbare orde.

6.7

Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of
vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

6.8

Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op basis van redelijke
gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer
enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.

6.9

Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan
het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze deze
Actievoorwaarden schendt, van deelname uit te sluiten.

6.10

De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval
van fraude of misbruik of bij inbreuk op deze Actievoorwaarden, zonder dat de
deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de Organisator.

6.11

Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 7:

Uitleg puntentelling

Per goed antwoord krijg je 10 punten. Afhankelijk van de snelheid van je goede
antwoord ontvang je per vraag nog 2 bonuspunten (bij een antwoord binnen 5
seconden) of 1 bonuspunt (bij een antwoord tussen de 5 en 10 seconden). Als
je de benaderingsvraag goed hebt, krijg je eveneens tien punten. Voor elk jaar
dat je er naast zit bij de benaderingsvraag, ontvang je één punt minder dan tien.
In totaal kun je per Feyenoord Quiz dus maximaal 70 punten scoren.

Artikel 8:

Persoonsgegevens

8.1

Organisator draagt er zorg voor en garandeert dat de persoonsgegevens van
de deelnemers conform de toepasselijke privacy wetgeving verwerkt zullen
worden.

8.2

NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens, die Organisator in verband
met de deelname aan de Actie verkrijgt, worden opgenomen in het
gegevensbestand van Organisator.

8.3

Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen
niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

Artikel 9:
9.1

Aansprakelijkheid

Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of
uitgaven van de winnaar in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de
Actie

9.2

Iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde
hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudens in gevallen van opzet
of grove schuld aan de zijde van Organisator of de door haar ingeschakelde
hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10:

Slotbepalingen

10.1

Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen verdere rechten worden
ontleend.

10.2

Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of
gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Organisator.

10.3

Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van
redenen de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze
Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de
Actievoorwaarden zal op de Actiepagina’s worden geplaatst, voorzien van een
datum.

10.4

Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden
onder voorbehoud van wijzigingen door Organisator.

10.5

Klachten of vragen omtrent deze Actievoorwaarden en de Actie kunnen
schriftelijk worden ingediend via fq-test@feyenoord.nl Binnen vier weken na
dagtekening van de klacht zal de Organisator hierop reageren.

10.6

Op de Actie en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en
eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie
dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. De
Organisator handelt daarbij in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen 2014. Door deze Actievoorwaarden te aanvaarden
bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en
verklaart hij/zij deze Actievoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

