Actievoorwaarden
Kies digitaal en win een iPhone 7

Lees deze actievoorwaarden goed door. Je gaat namelijk automatisch akkoord met deze voorwaarden
wanneer je deelneemt aan de actie ‘Opgeruimd staat netjes!’ van bpfBOUW.

Algemeen






Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Opgeruimd staat netjes!’. De actie is een
initiatief van bpfBOUW, gevestigd aan Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam. De actie is ter promotie
van digitaal communiceren met bpfBOUW. APG voert de actie uit.
De actie loopt van 31 oktober 2016 t/m 31 december 2016.
Is het tijdens de looptijd van de actie noodzakelijk om wijzigingen toe te passen, de actie op te
schorten, te verlengen of te beëindigen? Dan kan bpfBOUW dit eenzijdig besluiten. Daarover wordt
gecommuniceerd via de website bpfBOUW.nl onder vermelding van de datum van wijziging. Op deze
pagina is het meest actuele overzicht van de actievoorwaarden terug te vinden.
In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
bpfBOUW.

Deelname






Alle deelnemers van bpfBOUW die voor 1 januari 2017 hun e-mailadres hebben doorgegeven op Mijn
Bouwpensioen en post digitaal hebben aangevinkt, dingen automatisch mee naar de prijs. Mijn
Bouwpensioen is de online omgeving van bpfBOUW waarin je jouw persoonlijke pensioengegevens
kunt inzien.
Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is je aanmelden voor post digitaal en je e-mailadres
doorgeven op MijnBouwpensioen.
Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of wettelijke
vertegenwoordiger. Tijdens de prijsuitreiking kan gecontroleerd worden of toestemming is verleend.
Medewerkers van bpfBOUW en APG en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin
betrokken is bij deze actie, mogen niet meedoen aan deze actie.

Kosten
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, anders dan de reguliere kosten voor het gebruik van je
internetverbinding.

Hoofdprijs






Onder de deelnemers die voor 1 januari 2017 hun e-mailadres hebben doorgegeven aan bpfBOUW
en post digitaal hebben aangevinkt, wordt 1 iPhone 7 verloot. Dat betekent dat één deelnemer de
prijs kan winnen.
De prijs heeft een economische waarde van € 770, -. De iPhone 7 wordt simlockvrij, zonder sim aan
de winnaar toegestuurd. Er wordt geen abonnement of beltegoed bij de iPhone 7 meegeleverd.
De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar.
Als de prijs (of de aan de winactie verbonden actievoorwaarden) wordt geweigerd of niet wordt
aanvaard door de winnaar, zal bpfBOUW een andere winnaar trekken.

Trekking



De prijstrekking vindt plaats in de eerste week van januari 2017.
De aanwijzing van de winnaar gebeurt op onpartijdige wijze door at random een winnaar te trekken
onder de personen die zich ingeschreven hebben voor post digitaal en een e-mailadres hebben
opgegeven.
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Bekendmaking winnaars





De winnaar ontvangt uiterlijk 9 januari 2017 een persoonlijk bericht per e-mail.
Als we een week nadat we je op de hoogte hebben gebracht nog niets van je hebben gehoord, wordt
er een nieuwe prijswinnaar getrokken. Je verliest daarmee aanspraak op je prijs.
De uitslag is vanaf 23 januari 2017 te vinden op bpfBouw.nl.
Uiterlijk 28 januari 2017 wordt de prijs naar de winnaars opgestuurd.

Kansspelbelasting
De over de prijs verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van bpfBOUW. BpfBOUW zal
zorgdragen voor tijdige aangifte en afdracht hiervan.

Verwerking persoonsgegevens / privacy






De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met de
deelname aan het kansspel. Op basis van het klantnummer en e-mailadres worden naam, adres en
woonplaats van de winnaars in het deelnemersbestand opgezocht zodat de prijs naar de winnaar kan
worden verstuurd.
BpfBOUW zal de gegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan het kansspel en de uitreiking van
de prijs. Verder neemt bpfBOUW de e-mailadressen op in Mijn Bouwpensioen. Je gegevens worden
niet voor andere doeleinden gebruikt.
De winnaar van de prijs geeft bpfBOUW toestemming om kosteloos zijn/haar naam en woonplaats te
gebruiken in het kader van de bekendmaking van de winnaars.

Correspondentie / klachten




Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
Heb je een vraag, opmerking of klacht over deze actie, mail dan naar communicatie@bpfbouw.nl.
BpfBOUW zal zo spoedig mogelijk reageren.
Klopt er volgens jou iets niet in de actie, de prijs of in de voorwaarden, laat het dan weten via
communicatie@bpfbouw.nl. Als we vinden dat je gelijk hebt, passen we het aan. Aan druk- of
tikfouten kun je geen rechten ontlenen.

Toepasselijk recht
Op dit kansspel zijn Nederlands recht en de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van
toepassing.
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