Actievoorwaarden Oxxio Meterstandenloterij i.c.m. Ticketmaster
Je bent voornemens om deel te nemen aan de ‘Oxxio Meterstandenloterij i.c.m. Ticketmaster’ (hierna: “de Actie”) van
Oxxio Nederland b.v. (hierna: “Oxxio”) gevestigd te Rotterdam. De actie bestaat uit een kansspel waarbij Ticketmaster
cadeaubonnen te winnen zijn. Hieronder staan de voorwaarden van deze actie (hierna: “de Actievoorwaarden”). In deze
Actievoorwaarden staan de regels waaraan jij en wij ons moeten houden. Door deel te nemen aan de actie stem je in met
de actievoorwaarden.
1.

Deelnemen aan deze actie kan van 1 november 2020, 00.00 uur tot en met 30 november 2020, 23.59
uur (actieperiode) en is voorbehouden aan energieklanten van Oxxio.

2.

Je kunt niet deelnemen aan deze actie als je jonger dan 18 jaar bent, als je medewerker van Oxxio of
een aan Oxxio gelieerde vennootschap bent of als je anderzijds werkzaam bent voor Oxxio.

3.

Deelname aan deze actie geschiedt door je meterstanden in te voeren in de Oxxio App, waarbij iedere
dag dat je meterstanden invoert telt als een kans. Heb je een slimme meter? Dan telt iedere dag dat
je inlogt in de Oxxio App om je verbruik te bekijken als kans. Je kunt dus max. 30 keer kans maken.

4.

Na de actieperiode worden uit alle tijdig ontvangen inzendingen 250 winnaars getrokken. Deze worden
automatisch bepaald aan de hand van de uitslag van een loting. De trekking geschiedt hiermee op
volledig onpartijdige basis.

5.

De 250 winnaars ontvangen uiterlijk op 6 december 2020 persoonlijk bericht via e-mail.

6.

Elke winnaar ontvangt een Ticketmaster cadeaubon t.w.v. € 75,- (incl. BTW).

7.

De Ticketmaster cadeaubon is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De Ticketmaster
cadeaubon is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten.

8.

De voor deze actie verkregen persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze actie
gebruikt. De ingevulde meterstanden blijven na de actieperiode wel zichtbaar in de Oxxio App.

9.

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. Het privacy statement
van Oxxio is te vinden op Oxxio.nl/privacy.

10. Deze actie is vrij van kansspelbelasting.
11. Deze actievoorwaarden zijn gemaakt volgens de regels van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Als je een klacht hebt over deze actie dan kun je die sturen naar oxxiomail@oxxio.nl
12. 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.
13. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
14. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze
actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.
15. 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.
16. Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende
verplichtingen uit hoofde van Oxxio.
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17. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Oxxio.

