Actievoorwaarden Eurojackpot actie “Maak kans op een droomklokkie”
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lotto
bv, gevestigd te Rijswijk aan de Laan van Hoornwijck 55, georganiseerde actie “Eurojackpot
actie: “Maak kans op een droomklokkie” ter promotie van Eurojackpot (hierna: de Actie).
2. De Actie geldt van maandag 18 mei 2020 – 10.00 uur tot en met vrijdag 29 mei 2020 - 18.56
uur (hierna te noemen: de Actieperiode).
3. De prijs betreft een waardebon van Schaap & Citroen t.w.v. € 2.500.
4. Het totale prijzenpakket heeft een waarde van € 2.500 inclusief btw.
5. De waardebon kan besteed worden bij een van de 15 vestigingen van Schaap &
Citroen. Meer informatie over de collecties of juweliershuizen vindt u op:
www.schaapcitroen.nl.
6. De waardebon is niet inwisselbaar voor contanten, minderkosten worden gerestitueerd in de
vorm van een nieuwe waardebon en meerkosten zijn voor eigen rekening. Deze waardebon
is 1 jaar geldig na uitgiftedatum. Voor de nieuwe waardebon, die bij minderkosten wordt
uitgegeven, geldt dezelfde uitgiftedatum. De waardebon kan niet ingewisseld worden in
combinatie met andere acties en/of kortingen.
7. Deelnemers die tijdens de Actieperiode via de Eurojackpot website of in de app één of
meerdere loten kopen voor de trekking van vrijdag 22 mei of vrijdag 29 mei maken
automatisch kans op de prijs.
8. Deelnemers kunnen meerder aankopen doen, maar maken slecht één maal per account kans
op de prijs.
9. De prijs wordt verloot door middel van een trekking door de trekkingscommissie in de week
van 1 juni 2020.
10. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk 13 juni 2020 persoonlijk door Eurojackpot benaderd.
De waardebon wordt per aangetekende post verzonden.
11. Indien de winnaar niet uiterlijk op 20 juni 2020 is bereikt via de bij Eurojackpot bekende
gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Eurojackpot,
vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
12. Deelname en prijzen innen is toegestaan vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands
ingezeten.
13. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door Lotto bv afgedragen.
14. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
15. Op verzoek van Lotto bv dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen
legitimeren bij Lotto bv bij het innen van de prijs.

16. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere
prijzen.
17. In geval van incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een
redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude
behoudt Lotto bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren
of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
18. De naam en/of foto’s/opnames van winnaar kunnen, indien hier vooraf uitdrukkelijk
schriftelijk mee ingestemd wordt, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband
met de Actie. De winnaar heeft in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
19. Medewerkers van Lotto bv, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in
organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgesloten van deelname.
20. Lotto bv is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers en/of derden die op
enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
21. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van
de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid
van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw
internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Lotto bv niet
aansprakelijk.
22. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Lotto bv.
23. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Lotto bv.
24. Voor vragen betreffende de actie kunt u terecht op
https://www.nederlandseloterij.nl/klantenservice/eurojackpot.
25. Klachten kunnen per post worden ingediend via: Nederlandse Loterij, Postbus 818 2700 AV
Zoetermeer.
26. De Actievoorwaarden zijn te vinden op Eurojackpot.nl of op te vragen bij Lotto bv, via e-mail
op eurojackpot@nederlandseloterij.nl.
27. De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen 2014.

