Actievoorwaarden Oxxio Meterstandenloterij
1. Deze actie wordt georganiseerd door Oxxio Nederland B.V. kantoorhoudende aan de Marten
Meesweg 5, 3068 AV te Rotterdam en hierna te noemen ‘Oxxio’.
2. Deze actievoorwaarden gelden als je hebt aangegeven mee te willen doen aan de actie. In deze
actievoorwaarden staan de spelregels waar de klant en Oxxio zich aan moeten houden.
3. Deelname aan deze actie is voorbehouden aan klanten van Oxxio.
4. Je kunt niet deelnemen aan deze actie als je jonger bent dan 18 jaar of medewerker bent
van Oxxio.
5. Deelname aan deze actie geschiedt door je meterstanden in te voeren in de Oxxio App, waarbij
iedere dag dat je meterstanden invoert als een lot telt. Heb je een slimme meter? Dan telt iedere
dag dat je inlogt in de Oxxio App om je verbruik te bekijken als lot. Heb je geen Android of iOS
toestel? Dan kun je de meterstanden invoeren in MijnOxxio en telt iedere dag dat je meterstanden
invoert als een lot.
6. Deze actie loopt van 23 november 2016 tot en met 28 februari 2017, 23.59 uur.
7. Uit alle deelnemers wordt tijdens de actieperiode in de eerste week van de maanden januari en
februari 2017 één (1) winnaar getrokken. De derde trekking vindt plaats in de eerste week na
afloop van de actieperiode. In totaal worden er 3 winnaars getrokken. De winnaars worden bepaald
door middel van een automatisch computersysteem. De trekking geschiedt hiermee op volledig
onpartijdige basis.
8. De winnaars worden vervolgens in de eerste week van de maanden januari, februari en maart 2017
op de Oxxio Facebook pagina bekend gemaakt. Door deelname aan de actie verleent de klant
toestemming aan Oxxio om zijn/haar naam te publiceren op https://www.facebook.com/oxxio
9. We geven 3 x een maandprijs weg. De waarde per prijs kan verschillen maar bedraagt
maximaal €300,- (incl. BTW). De winnaar kan kiezen uit de volgende prijzen:
1. Coolblue bon ter waarde van €275,2. Apple watch sport 38mm
3. Samsung Gear S2
4. SONY PlayStation 4 (Slim) 500 GB
10. De prijs kan niet worden ingewisseld voor een ander product, geldsom of cadeaubon.
11. Oxxio en de aan haar gelieerde vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van klanten op
zorgvuldige wijze en volgens de wet. De verwerking vindt plaats in verband met een goede
bedrijfsvoering. Oxxio gebruikt de persoonsgegevens van haar klanten bijvoorbeeld voor de
uitvoering van overeenkomsten, voor serviceberichten en marketingberichten. Voor
marketingberichten kan je je op ieder gewenst moment afmelden via je persoonlijke pagina op
Mijn Oxxio, of per brief aan Antwoordnummer 5452, 3000 VB Rotterdam. Het privacy statement
van Oxxio is te vinden op Oxxio.nl/privacy.
12. Deze actie is vrij van kansspelbelasting.

13. Deze actievoorwaarden zijn gemaakt volgens de regels van de Gedragscode Promotionele
Kansspelen.
14. Als je een klacht hebt over deze actie dan kun je die sturen naar klantenservice@oxxio.nl
15. Oxxio behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten)
zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen of juist te verlengen.
16. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
17. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan
deze actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.
18. Oxxio en de door haar ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet aansprakelijk voor
eventuele schade, kosten of lasten verband houdende met de deelname aan de actie en/of het
niet kunnen deelnemen aan de actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding en
ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove
nalatigheid.
19. Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor
bijkomende verplichtingen uit hoofde van Oxxio.
20. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Oxxio.
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