ACTIEVOORWAARDEN PMA VOETBALPOULE

MAAK KANS OP 250, 100 OF 50 EURO

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “PMA VOETBALPOULE” van Arheco B.V., gevestigd te Nieuwerkerk aan
den IJssel, hierna te noemen “PMA”.
1.2 Deelnemers, die gedurende het gehele voetbalseizoen hebben deelgenomen via de website: www.pma.info/voetbal maken kans op een
prijs.

2. PRIJS

2.1 Aan het einde van het seizoen ontvangen de nummers 1, 2 en 3 respectievelijk 250 euro, 100 euro en 50 euro. Daarnaast wint diegene die
de hoogste score heeft behaald in een bepaalde periode (8 of 9 aaneengesloten speelronden) een voetbalshirt naar keuze.

3. DEELNAME

3.1 PMA en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
3.2 Deelnemers dienen ouder dan 18 jaar te zijn, in bezit te zijn van een geldige legitimatie en dienen woonachtig te zijn in Nederland. Tevens
is de deelnemer verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van PMA, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin
betrokken is bij deze actie zoals inwonende gezinsleden van bovengenoemde personen.
3.4 PMA behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren wanneer hij/zij niet conform deze voorwaarden handelt.

4. SPEELWIJZE

4.1 De winnaar is diegene die aan het einde van het seizoen de meeste punten heeft behaald en de winnaars van elke periode zijn diegene
die in de desbetreffende periode de meeste punten heeft behaald.

5. UITKERING PRIJS
5.1
5.2
5.3
5.4

De winnaar wordt op onze website vermeld en ontvangt automatisch bericht.
Binnen uiterlijk zes weken na de bekendmaking van een winnaar wordt de prijs aan de winnaar uitgereikt.
De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan PMA.

6. PUBLICATIE

6.1 Door de deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan PMA om zijn/haar naam (met vermelding van
woonplaats) voor promotionele doeleinden te gebruiken.

7. GEGEVENS

7.1 De verstrekte gegevens worden behandeld in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) stelt. Zie ook ons privacybeleid op onze website: www.pma.info/over-pma/privacyverklaring.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 PMA, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of
indirect, voortvloeiende uit of op enige andere wijze verband houdende met deze actie.
8.2 PMA, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of
indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze verband houdende met de door haar te verstrekken prijs. Deelnemer vrijwaart PMA,
de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze verband houdende met de
door haar verstrekte prijs.

9. SLOTBEPALINGEN

9.1 PMA is gerechtigd deze voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen.
9.2 Een ieder die meent dat een aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één of meer bepalingen van de gedragscode kan
schriftelijk een klacht indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie. In geval de klacht een promotioneel kansspel
betreft waarbij verschillende aanbieders betrokken zijn, kan het Projectbureau Kansspelen volstaan de klacht door te zenden aan slechts
één van de betreffende aanbieders. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat de aangeschreven aanbieder partij is namens alle aanbieders.
9.3 Voor meer informatie over de werking van deze gedragscode kan contact opgenomen worden met: Ministerie van Justitie, Projectbureau
Kansspelen, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, 070-3704620, kansspelen@minjus.nl.
9.4 Correspondentie omtrent deze actie is alleen schriftelijk mogelijk en kan geschieden via PMA “ACTIE” , postbus 313, 2910 AH Nieuwerkerk
aan den IJssel. Correspondentie over de uitslag is niet mogelijk.
9.5 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PMA.

Op deze actie is, voor zover van belang, de Nederlandse Reclame Code, met inbegrip van de gedragscode promotionele kansspelen, van toepassing.
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