
   
  

Actievoorwaarden   “[Private   Lease   UEFA   EURO   2020   actie]”   
  

Artikel   1   Algemeen     
1.   Deze   Actievoorwaarden   (hierna:   de   “Actievoorwaarden”)   zijn   van   toepassing   
op   “[ [Private   Lease   UEFA   EURO   2020   actie ]”.   (hierna:   de   “Actie”).     
2.   De   Actie   wordt   georganiseerd   door   Pon’s   Automobielhandel   B.V.,   BU   
Volkswagen   gevestigd   en   kantoorhoudende   te   ([Leusden..])   aan   [Zuiderinslag   2   
en   geregistreerd   bij   de   Kamer   van   Koophandel   onder   nummer   [31038797.]   
(hierna:   “Volkswagen.]”).     
3.   De   Actieperiode   loopt   van   [1   mei   2021   tot   en   met   25   mei   2021   (hierna:   de   
“Actieperiode”).   Na   afloop   van   de   Actieperiode   is   deelname   niet   langer   mogelijk   
en   kan   niet   meer   worden   meegedongen   naar   de   Prijs   zoals   omschreven   in   
artikel   3   (hierna:   “Prijs”).     
4.   Deelnemers   aan   de   Actie   (hierna:   de   “Deelnemer”,   “Deelnemers’)   verklaren   
door   hun   deelname   aan   de   Actie   akkoord   te   gaan   met   deze   Actievoorwaarden.     
5.   Volkswagen   behoudt   zich   het   recht   voor   om   de   Actie,   eenzijdig   en   zonder   
voorafgaande   kennisgeving,   te   beëindigen,   te   onderbreken   of   te   wijzigen   en/of  
de   Actievoorwaarden   en/of   de   Prijs   te   wijzigen   zonder   op   enige   wijze   tot   
schadevergoeding   gehouden   te   zijn   jegens   de   Deelnemers.   De   
Actievoorwaarden   zullen   echter   niet   ten   nadele   van   de   Deelnemers   worden   
gewijzigd.     
6.   Werknemers   van   VW   NL],   [ ACHTUNG,   MEDIACOM,   GREENHOUSE   GROUP ],   hun   
familieleden   en   anderen   die   direct/indirect   zijn   verbonden   met   de   Actie   zijn   
uitgesloten   van   deelname   aan   de   Actie.   

Artikel   2   De   Actie     
De   Actie   werkt   als   volgt:     

1. De   Deelnemer   kan   door   middel   van   het   private   leasen   van   een   
Volkswagen   deelnemen   aan   de   Actie   en   krijgt   2   UEFA   EURO   2020   tickets   

2. De   actieperiode   loopt   van   [1   mei   2021]   tot   en   met   [25   mei   2021.].     
3. De   aanvraag   voor   een   Private   Lease   contract   moet   gedaan   zijn   in   mei   

2021.     
4. Alle   aanvragen   voor   1   mei   2021   zijn   uitgesloten   van   deelname   aan   deze   

actie.     
5. Het   contract   moet   getekend   zijn   voor   26   mei   2021   én   ontvangen   zijn   

door   VWPFS.   
6. Indien   de   deelnemer   binnen   de   actieperiode   het   Private   Lease   contract   

ondertekent   en   retour   stuurt,   neemt   de   klant   automatisch   deel   aan   deze  
actie.   Maar   OP   =   OP.   

7. De   kaarten   worden   toegekend   op   volgorde   van   binnenkomst   getekend   
contract,   zolang   de   voorraad   strekt,   OP   =   OP.   

8. Deelnemer   krijgt   2   tickets   voor   een   wedstrijd   van   het   Nederlands   elftal   
tijdens   de   EK   poulefase   in   de   Johan   Cruij�   Arena.   

9. Deelnemer   kan    geen    voorkeur   voor   wedstrijd   doorgeven.   De   naam   van   de   
klant   wordt   via   het   systeem   toegekend   aan   één   van   de   drie   wedstrijden.   

10. Deelnemer   krijgt,   na   ontvangst   door   VWPFS   van   getekend   contract,   
binnen   4   werkdagen   een   mail   vanuit   Volkwagen   met   daarin   de   
bevestiging   van   2   tickets     



11. Aangezien   de   communicatie   verloopt   via   e-mail,   kan   de   deelnemer   
alleen   meedoen   als   zijn   of   haar   eigen,   geldige   e-mailadres   wordt   
doorgegeven   waarop   over   de   actie   kan   worden   gecommuniceerd.   

12. Om   aan   deze   actie   deel   te   kunnen   nemen   dient   de   deelnemer   zich   te   
registreren   bij   de   UEFA.   Hierover   ontvangt   de   deelnemer   een   e-mail   
vanuit   SportFive,   het   sportmarketingbureau   wat   voor   het   ticketing   
proces   verantwoordelijk   is   en   is   ingehuurd   door   de   Volkswagen   AG.   

13. UEFA   EURO   2020   is   een   evenement   georganiseerd   door   UEFA.   De   
deelnemer   dient   dan   ook   de   richtlijnen   van   de   UEFA   te   volgen   die   
betrekking   hebben   op   dit   evenement   en   de   deelname   daarvan.   

14. Als   de   deelnemer   zelf   niet   kan   of   wil   dan   heeft   de   deelnemer   de   
mogelijk   om   een   ander   -   bijvoorbeeld   een   gezinslid,   vriend   of   kennis   -   in   
te   schrijven   via   de   e-mail   van   SportFive.   VWPFS   noch   Volkswagen   
Nederland   bemiddelen   over   het   uiteindelijk   verkrijgen   van   de   tickets.   
Proces   loopt   rechtstreeks   tussen   SportFive   en   de   deelnemer.   

15. Standaard   actievoorwaarden   zijn   hier   van   toepassing:   over   de   ‘uitslag’   
van   de   te   vergeven   kaarten   kan   niet   worden   gecorrespondeerd,   de   
waarde   van   de   tickets   kan   niet   in   geld   worden   uitgekeerd   noch   is   het   
toegestaan   deze   prijs   door   te   verkopen.   

  

Artikel   3   Prijs     
1.   De   Prijs   bestaat   uit/is   een   2   x   UEFA   EURO   2020   ticket   CAT2,   met   een   totale   
waarde   van   [284   euro]   voor   een   van   de   3   wedstrijden   in   Amsterdam.     

De   wedstrijden:   

Zondag   13   juni   2021   om   21.00   uur:   Nederland   –   Oekraïne   
Donderdag   17   juni   2021   om   21.00   uur:   Nederland   -   Oostenrijk   
Maandag   21   juni   2021   om   18.00   uur:   Nederland   –   Noord-Macedonië   
  

1.   Bij   weigering   van   de   Prijs   of   enige   andere   reden   van   niet-uitkering   van   de   
Prijs,   vervalt   deze   en   blijft   de   Prijs   eigendom   van   Volkswagen,   zonder   dat   
Volkswagen   daardoor   schadeplichtig   wordt   jegens   de   Winnaar(s).     
2.   Aan   de   (eventueel)   getoonde   beelden   en   beschrijvingen   van   de   Prijs   kan   de   
Deelnemer/Winnaar   op   geen   enkele   wijze   rechten   ontlenen.  
3.   Volkswagen   behoudt   het   recht   mogelijk   niet   te   corresponderen   over   de   Prijs,   
de   uitkering   daarvan,   en   de   uitslag   van   de   Actie   met   de   Deelnemers   die   niet   
hebben   gewonnen.     

Artikel   4   Deelname     
1.   Deelname   aan   deze   Actie   is   kosteloos.   Kosten   voor   eventuele   
internetverbinding   zijn   voor   rekening   van   de   Deelnemer.  
2.   Deelname   aan   deze   Actie   staat   open   voor   een   ieder   die   gedurende   de   
Actieperiode   in   Nederland   woont   en   voldoet   aan   de   voorwaarden   zoals   
opgesomd   in   het   derde   lid   van   dit   artikel.   
3.   Om   mee   te   dingen   naar   de   Prijs   dient   de   Deelnemer   tevens:     
a.     minimaal   18   jaar   oud   te   zijn,   of   begeleidt   worden   door   een   meerderjarige   en   
in   het   bezit   te   zijn   van   een   geldig   identiteitsbewijs   
b.   conform   deze   Actievoorwaarden   deel   te   nemen   aan   de   Actie.     



4.Volkswagen   mag   elke   Deelnemer   diskwalificeren   en/of   van   deelname   
uitsluiten   indien   de   betre�ende   Deelnemer;     
-   op   enigerlei   wijze   in   strijd   handelt   met   deze   Actievoorwaarden   (of   hiervan   bij   
Volkswagen   het   vermoeden   bestaat);     
-   onvolledige,   onjuiste,   of   misleidende   gegevens   verstrekt,   of   informatie   inzendt   
die   in   strijd   is   met   de   wet,   ongepast   is   of   anderszins   onrechtmatig   handelt   
jegens   Volkswagen   en/of   derden.     

Artikel   5   Gebruik   van   persoonsgegevens   &   privacy   
1.   Om   kans   te   maken   op   de   Prijs   verkrijgen   wij   van   VWPFS   enkele   
persoonsgegevens   van   de   Deelnemer,   te   weten:   naam   en   e-mailadres.   Deze   
persoonsgegevens   worden   door   Volkswagen   uitsluitend   gebruikt   voor   de   
uitvoering   van   de   Actie   en   worden   na   afloop   van   de   Actie   zo   spoedig   mogelijk   
verwijderd.   Volkswagen   zal   alle   persoonsgegevens   die   zij   verkrijgt   in   het   kader   
van   deze   Actie   vertrouwelijk   en   conform   de   relevante   wet-   en   regelgeving   
behandelen.     
2.   Door   deelname   aan   de   Actie   is   de   Deelnemer   zich   ervan   bewust   dat   
Volkswagen   zijn/haar   persoonsgegevens   gebruikt   in   het   kader   van   de   Actie.   De   
gegevens   worden   gebruikt   om:     
-   te   bepalen   wie   de   Winnaar(s)   is/zijn;   
-   contact   met   de   Winnaar(s)   op   te   nemen   m.b.t.   het   in   ontvangst   nemen   van   de   
Prijs;   
3.   Om   uitreiking   van   de   Prijs   mogelijk   te   maken   is   het   noodzakelijk   om   de   
gegevens   van   de   winnaar   te   verstrekken   aan   Sportfive.   Sportfive   is   de   partij   die   
de   afhandeling   van   de   Prijs   voor   haar   rekening   neemt   in   overeenstemming   met   
de   instructies   en   onder   de   controle   van   Volkswagen.   Sportfive   neemt   contact   
op   met   de   Winnaars   en   verstrekt   gegevens   van   de   Winnaars   aan   de   UEFA   voor  
het   ter   beschikking   stellen   van   de   kaarten.   
4.   Voor   het   verkrijgen   van   de   kaarten   dient   de   Winnaar   mogelijk   aanvullende   
persoonsgegevens   te   verstrekken   aan   de   UEFA.   De   UEFA   fungeert   in   deze   Actie   
als   “verwerkingsverantwoordelijke”,   hetgeen   betekent   dat   zij   zelf   bepalen   welke   
gegevens   noodzakelijk   zijn   voor   het   verkrijgen   van   de   kaarten.   Voor   meer   
informatie   hierover   verwijzen   wij   naar   de   privacyvoorwaarden   van   de   UEFA.   
5.   Voor   meer   informatie   over   de   wijze   waarop   wij   uw   persoonsgegevens   
verwerken   en   de   rechten   die   u   daarbij   heeft,   verwijzen   wij   u   naar   ons   privacy   
statement   (www.volkswagen.nl/privacy-statement).   Als   u   vragen   heeft   over   
privacy   of   anderszins   meer   informatie   wenst   te   hebben,   dan   kunt   u   hiervoor   
contact   opnemen   met   Volkswagen   via   info@volkswagen.nl   of   schriftelijk   via   
Volkswagen,   gevestigd   en   kantoorhoudende   te   (3833   BP)   Leusden   aan   de   
Zuiderinslag   2.     
  

Artikel   6   Aansprakelijkheid     
1.   Volkswagen   en   de   door   haar   ingeschakelde   hulppersonen   en/of   derden,   
waaronder   [UEFA],   zijn   in   geen   geval   aansprakelijk   voor   enige   schade,   van   welke   
aard   dan   ook,    en/of   ander   nadeel   veroorzaakt   door,   of   op   enige   wijze   verband   
houdend   met   de   Actie,   inclusief   doch   niet   beperkt   tot   deelname   aan   de   Actie,   



het   onvermogen   om   deel   te   nemen,   het   gebruikmaken   van   de   Prijs   en   de   
uitslagen   van   de   Actie.   De   Deelnemer   vrijwaart   Volkswagen   van   aanspraken   van   
derden   in   verband   met   deze   Actie   en/of   in   verband   met   het   handelen   of   
nalaten   van   de   Deelnemer.   

2.   Ondanks   de   grootst   mogelijke   zorg   die   Volkswagen   aan   het   beheer   van   haar   
website(s)   en   de   organisatie   van   de   Actie   besteedt,   is   het   mogelijk   dat   de   
verstrekte   en/of   weergegeven   informatie   onvolledig   of   onjuist   is.   Druk-,   spel-,   
zetfouten   of   andere   vergelijkbare   fouten   in   het   door   Volkswagen   openbaar   
gemaakte   materiaal,   van   welke   aard   dan   ook,   kunnen   Volkswagen   niet   worden   
tegengeworpen   en   kunnen   op   geen   enkele   wijze   een   verplichting   voor   
Volkswagen   in   het   leven   roepen.   Behoudens   voor   zover   dit   wettelijk   is   
toegestaan,   mag   niets   van   deze   site(s)   worden   verveelvoudigd,   bewerkt   of   
openbaar   gemaakt,   in   welke   vorm   of   op   welke   wijze   dan   ook,   zonder   
voorafgaande   schriftelijke   toestemming   van   Volkswagen].      

3.       Indien   door   COVID19   en   de   overheid-   en   gezondheidsregels   die   daaruit   
voortvloeien,   de   UEFA   besluit   dat   De   Prijs   geen   doorgang   kan   vinden,   komt   de   
Prijs   te   vervallen   en   wordt   deze   niet   omgezet   in   een   andere   prijs   of   enige   
andere   (financiële)   vergoeding.      

Artikel   7   Slotbepalingen     
1.   Op   deze   Actievoorwaarden   is   Nederlands   recht   van   toepassing.    
2      Bij   vragen   en/of   klachten   over   deze   Actie   kunt   u   per   e-mail   contact   
opnemen   met   de   Volkswagen   klantenservice   via    info@volkswagen.nl    .   (o.v.v.   
[Private   Lease   UEFA   EURO   2020   actie).   Onze   Volkswagen   klantenservice   
reageert   maximaal   binnen   4   weken   per   e-mail   naar   aanleiding   van   de   klacht.   

Datum     

23-04-2021   
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