
Actievoorwaarden Recyclespel Scoor een Wecycle tas! 
 
 Algemeen 
 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘’Scoor een Wecycle tas’’, hierna 
te noemen: ‘’de Actie’’, in opdracht van Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN 
Zoetermeer, Ter promotie van de inzameling en recycling van energiezuinige lampen. 
 

2. De Actie loopt vanaf 22 oktober 2018 tot 29 oktober 2018, hierna te noemen: ‘’de 
Actieperiode’’. 

 
Deelname 

 
3. Deelname geschiedt door te klikken op de online aangeboden banner ‘’scoor een Wecycle 

tas met lampen’’ die verwijst naar de website (hierna: de Spelpagina) waarop het swipe-spel 
(hierna: het Spel) gespeeld dient te worden. 

 
4. De deelnemer dient een score van 10.000 punten te behalen om kans te maken op een prijs. 

Na afloop van de Actieperiode worden onder alle geldige deelnemers 100 prijzen verloot. De 
verloting geschiedt door de aanwijzing van de winnaar(s) op onpartijdige wijze door middel 
van een willekeurige computerselectie. 

 
5. Wecycle stelt tijdens de Actieperiode in totaal 100 Wecycle tassen beschikbaar.  

 
6. Iedere deelnemer kan maximaal één (1) Wecycle tas winnen. Bij vermoedens van fraude kan 

een deelnemer worden uitgesloten. 
  

7. Door deelname aan de Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 
 

Prijzen 
  

8. Aan het einde van de Actieperiode wordt de volgende prijs verloot: (100 x) een Wecycle tas. 
De totale waarde van de prijzenpost bedraagt maximaal € 1.000, - 

 
9. De prijs is niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.  

 
Overig 
 

10. Wecycle sluit iedere aansprakelijkheid voor de prijs, het ter beschikking stellen hiervan of de 
uitvoering van de prijs uit. Indien een prijs niet leverbaar is, ontvangt de prijswinnaar een 
andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming met de 
actievoorwaarden.  
  

11. Alle prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Uiterlijk vier weken na de 
bekendwording ontvangen zij per e-mail bericht van de uitslag en de wijze van 
prijsafhandeling. 
 

12. Het recht van een prijswinnaar op een prijs vervalt indien Wecycle binnen vier weken na 
bekendmaking van de prijswinnaars geen reactie van de winnaar heeft ontvangen. 

 



13. Persoonsgegevens worden gebruikt om met prijswinnaars te communiceren over de 
uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en 
regelgeving verwijderd. 

 
14. Wecycle is niet verantwoordelijk voor de door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige 

gegevens. Deelnemers kunnen tot op het moment van verwijdering van de gegevens als 
bedoeld onder punt 13 een wijziging van de gegevens doorgegeven aan Wecycle op de onder 
punt 19 beschreven wijze. 
 

15. Wecycle behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen 
van deelname uit te sluiten indien naar het oordeel van Wecycle sprake is van frauduleus 
en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de Actie.  

 
16. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij 

de organisatie van de Actie zijn betrokken.  
 

17. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze spelregels tussentijds en zonder voorafgaande 
aankondiging te wijzigen. 
 

18. Voor vragen over de Actie kan een e-mail worden gestuurd naar info@wecycle.nl. 
 

19. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten, dienen binnen redelijke tijd na het 
ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN 
Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl) aan Wecycle kenbaar te worden gemaakt. 
Wecycle zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over 
de verdere afhandeling daarvan.  
  

20. Eventuele kansspelbelasting voortvloeiende uit de Actie komt voor rekening van Wecycle. 
 

21. Onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten. 
 

 
Zoetermeer, oktober 2018 
 
 


