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Actievoorwaarden en spelregels  
Geschatte leestijd: 2 minuten  

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor het gokspel op de 

Supportbeurs. Hierna te noemen deze Actie.  

1. Algemeen  

1. Deze Actie wordt uitgeschreven door Vicair gevestigd te Wormer. Op deze Actie zijn 

deze actievoorwaarden van toepassing.  

2. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de 

toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.  

3. Vicair 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 Vicair daardoor op 

enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. 

Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing 

van de Actie, zal door Vicair bekend gemaakt worden via de Social Media kanalen 

Instagram (@Vicair_nl), Facebook (@VicairNL), Twitter (@Vicair_NL) en LinkedIn 

(Vicair - Seating & Positioning Products). 

4. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan 

een bevoegde rechter.  

5. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden 

alleen gebruikt door Vicair voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan 

derden.  

 

2. De Actie  

1. Kom naar de Supportbeurs op 15, 16, 17 of 18 juni 2022 in Utrecht.  

2. Vul op de Vicair stand 07.B050 het winactie formulier in. 

3. Gooi het volledig ingevulde formulier in de daarvoor bestemde bak. 

4. Het invulformulier moet compleet ingevuld zijn, met naam, e-mailadres en het aantal 

geraden SmartCells. Indien dit niet is gedaan, heeft Vicair het recht om de 

desbetreffende deelnemer te diskwalificeren zonder de deelnemer hier over te 

informeren. 

5. Vicair accepteert slechts 1 inschrijving per persoon. Bij het inschrijven van meerdere 

keren heeft Vicair het recht de desbetreffende deelnemer te diskwalificeren. 

6. Na sluiting van de laatste Supportdag (18 juni 2022 – 16:30) zal Vicair door alle 

inzendingen heen gaan en hieruit de deelnemer die het juiste aantal SmartCells heeft 

genoteerd zoeken. Mocht het exacte aantal niet geraden zijn, zal de eerste prijs naar 

de deelnemer gaan dit het dichtstbij het werkelijke aantal zit. Mochten dit meerdere 

deelnemers zijn, zal er tussen deze deelnemers worden geloot. 

7. Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. 

8. Vicair behoudt zich het recht voor om bij twijfel deelnemers te diskwalificeren zonder 

de deelnemer hier over te informeren.  
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3. Voorwaarden 

1. Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle 

andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. 

2. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode die loopt van 

15 juni 2022 9:30 uur tot en met 18 juni 2022 16:30 uur.  

3. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Iedere deelnemer mag maximaal één 

keer raden.  

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informatie. 

5. Deelnemers geven automatisch toestemming voor het ontvangen van een maximum 

van 20 nieuwsbrieven per jaar. 

6. Medewerkers van Vicair zijn uitgesloten van deelname.  

 

4. De Prijs  

1. Voor de eerste plaats stelt Vicair één Vicair AllRounder O2 beschikbaar. Het 

activiteitenkussen voor comfort en huidbescherming bij activiteiten buiten de rolstoel. 

2. Voor de tweede t/m vijfde plaats stelt Vicair een totaal van vier Vicair Storage 

Pouches beschikbaar. De Vicair Storage Pouch is een accessoire voor je rolstoel 

waar enkele persoonlijke bezittingen in passen. 

3. De vijf winnaars worden op woensdag 22 juni 2022 via een mail persoonlijk 

benaderd. De winnaars hebben uiterlijk 30 dagen de tijd om te reageren en de prijs 

op te eisen. De prijs opeisen kan door te reageren op de e-mail met daarin de naam 

en de adresgegevens van de ontvanger. Wanneer een winnaar niet binnen 30 dagen 

reageert met de naam en adresgegevens, verliest de winnaar zijn/haar recht op de 

prijs en behoudt Vicair het recht om een andere winnaar te selecteren. 

4. De waarde van de prijzen wordt niet uitgekeerd in contanten en kan niet worden 

overdragen aan derden.  

5. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden 

gecorrespondeerd.  

6. De uitkering van de prijzen wordt verzorgd door Vicair.  

7. Wanneer je deelneemt aan een Actie, geef je Vicair toestemming jouw 

persoonsgegevens te verwerken voor het kunnen uitvoeren van de Actie. 

 


