Actievoorwaarden
Meld je aan voor de TennisDirect Masters, vind de Gouden Masterticket in jouw
goodiebag én maak kans op 2 toegangskaarten voor Roland Garros 2019!
• Deze actie wordt georganiseerd door de vereniging Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis
Bond (hierna: KNLTB), ter promotie van de KNLTB en de tennissport.
• Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze
actievoorwaarden.
De actie
• Door deelname aan de TennisDirect Masters (in de periode van 17 t/m 23 september 2018)
van één van de 15 districten maken deelnemers kans op het winnen van 2 toegangskaarten
voor Roland Garros 2019. Wanneer een deelnemer de gouden ticket vindt in de goodiebag die
door de toernooi-organisator wordt uitgereikt wint hij/zij twee toegangskaarten voor Roland
Garros 2019 (specifieke datum wordt later bekend).
• De KNLTB stelt enkel de 2 toegangskaarten voor Roland Garros 2019 beschikbaar. De reis- en
verblijfskosten komen voor de rekening van de prijswinnaar.
• Looptijd van de actie is tot en met 30 september 2018, 15:00 uur. Daarna kan er niet meer
deelgenomen worden.
Deelname
• Iedere deelnemer aan de TennisDirect Masters mag eenmalig deelnemen. Dit betekent dat
iedere deelnemer één goodiebag ontvangt, ook al staat de deelnemer voor meerdere
onderdelen ingeschreven. Deelname aan de actie is kosteloos. Iedere deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
• Deelname is toegestaan vanaf 18 jaar. Indien uit controle blijkt dat een deelnemer geen 18 jaar
is, komt diegene niet in aanmerking voor de prijs.
• Alleen deelnemers die in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs komen in aanmerking
voor de prijs.
• Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van de KNLTB en werknemers van de
aan hen gelieerde ondernemingen en van ondernemingen waar zij met betrekking tot de actie
mee samenwerkt.
• Wanneer onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens worden opgegeven, of misbruik wordt
gemaakt van de actie, heeft de KNLTB het recht de deelnemer van verdere deelname uit te
sluiten.
• Deelnemers gaan ermee akkoord dat mogelijk sprake zal zijn van publicitaire acties rondom
deze actie waarbij bijvoorbeeld beeldmateriaal gebruikt wordt. eventueel beeldmateriaal van
winnaars welke voortvloeien uit deze actie kan in (commerciële) uitingen gebruikt gaan kunnen
worden. De deelnemers zullen zich hiertegen op geen enkele wijze verzetten. Ook is het de
KNLTB toegestaan om de naam en de woonplaats van de winnaars openbaar te maken.
Vaststelling van de winnaar
• De deelnemer van de TennisDirect Masters die de gouden Masterticket in zijn/haar goodiebag
vindt is de winnaar van de actie.
• De prijswinnaar zal uiterlijk 30 september contact opnemen met de KNLTB
(socialmedia@knltb.nl) en moet kunnen aantonen dat hij/zij de gouden Masterticket gewonnen
heeft. De KNLTB zal vervolgens contact opnemen per e-mail of telefoon. Indien een winnaar niet

binnen 2 contactpogingen bereikt wordt, staat het de KNLTB vrij de Masterticket opnieuw in een
goodiebag te stoppen zodat er een reservewinnaar gekozen kan worden.
• De KNLTB kan een winnaar verzoeken voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren over
zijn/haar identiteit.
• Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden
genoemd in deze actievoorwaarden, is de KNLTB gerechtigd een nieuwe winnaar te selecteren.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld, een andere
bestemming of voor prijzen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
• In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie of indien de deelnemer zich
niet heeft gehouden aan deze actievoorwaarden behoudt de KNLTB zich het recht voor om
deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs
te laten vervallen.
• De deelnemer ziet met betrekking tot zijn deelname aan de actie af van iedere rechtsvordering
tegen de KNLTB of derden direct of indirect betrokken bij de actie.
Aansprakelijkheid
• De KNLTB is niet aansprakelijkheid bij problemen op technisch, organisatorisch en
administratief gebied of indien de actie, om welke reden dan ook, tijdelijk onderbroken wordt of
eventueel stopgezet. Deelnemers aan de actie hebben in dat geval geen recht op
schadevergoeding of vergoeding van kosten.
• De KNLTB is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijs
en/of enige andere schade aan de prijs (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of
andere wijze van transport).
• De KNLTB is tevens niet aansprakelijk voor schade of letsel van de prijswinnaar verband
houdende met de reis en het bezoek aan Roland Garros dan wel indien de wedstrijd wordt
afgelast of op een andere dag wordt gespeeld. De prijswinnaar van de actie heeft in dat geval
geen recht op schadevergoeding.
Overig
• De KNLTB is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze
actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel
zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de
omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de KNLTB daardoor op enigerlei wijze tot
vergoeding van schade en/of kosten gehouden is jegens deelnemers.
• In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist de KNLTB
zelfstandig. Deze beslissingen zijn bindend en kunnen niet teruggedraaid dan wel betwist
worden.
• De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen.
• Indien één of meer van deze actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn tast dit niet de geldigheid
van de overige bepalingen van deze actievoorwaarden aan.
• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
• Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met de KNLTB:
KNLTB, Displayweg 4, 3821 BT Amersfoort.

