Algemene spelvoorwaarden Oxxio
Doe je mee aan een kansspel of een prijsvraag van Oxxio? Hieronder staan de algemene voorwaarden van kansspelen en
prijsvragen van Oxxio. In deze algemene voorwaarden staan de regels waaraan jij en wij ons moeten houden.

1. Wat is een kansspel?
Een kansspel van Oxxio is een spel waaraan je mee kunt doen om een prijs te winnen. De prijswinnaar laten we bepalen door
het toeval. De trekking van de winnaar doen we onpartijdig. Deelnemers aan het spel hebben dus geen invloed op de
bepaling wie de prijswinnaar is. Over de uitslag kun je geen contact met ons opnemen. Oxxio organiseert kansspelen om
aandacht te trekken voor Oxxio of zijn producten en diensten.

2. Wat is een prijsvraag?
Een prijsvraag van Oxxio is een spel waaraan je mee kunt doen om een prijs te winnen. De prijswinnaar laten we bepalen
door een jury. De jury kiest de beste of origineelste inzending. Deelnemers aan een prijsvraag hebben dus wel invloed op de
bepaling wie de prijswinnaar is. Over de uitslag kun je geen contact met ons opnemen. Oxxio organiseert prijsvragen om
aandacht te trekken voor Oxxio of zijn producten en diensten.

3. Welke voorwaarden gelden nog meer?
Voor kansspelen en prijsvragen van Oxxio gelden ook speciale voorwaarden. In de speciale voorwaarden staan de regels van
een kansspel of een prijsvraag waaraan jij en wij ons moeten houden. De speciale voorwaarden staan op Oxxio.nl bij het
kansspel of de prijsvraag, op Facebook.com/oxxio, in de Oxxio App of Mijn Oxxio. In speciale voorwaarden staat bijvoorbeeld
wat hieronder staat.
1. Wanneer het spel begint en wanneer het stopt.
2. Een uitleg van het spel.
3. De prijzen die je kunt winnen.
4. Hoe vaak je mee kan doen.
5. Bij een kansspel: het aantal trekkingen. En de data van de trekkingen.
6. Bij een prijsvraag: de datum waarop je iets moet sturen. En de datum dat we de prijswinnaar bekend maken.

4. Wie kan meedoen?
Je kunt meedoen als je 18 jaar of ouder bent. Ook moet je in Nederland wonen en een adres hebben. Meedoen is gratis.
Werknemers en familieleden van Castel in Amsterdam, Tam Tam in Delft, Paradigit in Eindhoven en Oxxio in Hilversum
mogen niet meedoen.

5. Wat doen we als je een prijs wint?







Win je een prijs? Dan krijg je een e-mail of een bericht op je Facebookpagina, in de Oxxio App of Mijn Oxxio. Ook kunnen
we op de actiepagina van het spel op Oxxio.nl zetten dat je gewonnen hebt.
We sturen je de prijs binnen 5 weken. Is er iets mis met je prijs? Is je prijs bijvoorbeeld beschadigd toen we hem
stuurden? Of is er iets anders niet goed? Dan betaalt Oxxio dat niet.
We kunnen je de prijs ook geven bij een officiële prijsuitreiking. Als we dat doen, laten we je dat persoonlijk weten.
Je kunt geen geld krijgen voor je prijs. En je kunt je prijs ook niet ruilen voor iets anders.
Als je een prijs wint, hoef je geen kansspelbelasting te betalen.
Let op! Als je hebt gewonnen, mag je niet meer meedoen met dit spel.

6. Wij mogen je tekst, foto’s en films gebruiken
Doe je mee aan een spel en stuur je ons tekst, foto’s of films? Of win je een prijs en maken we bij de prijsuitreiking foto’s of
films? Dan mogen wij dit allemaal publiceren, bijvoorbeeld op de actiepagina van het spel. Je geeft ons hiervoor
toestemming door mee te doen aan het spel. Door mee te doen aan het spel geef je ons ook alle rechten op je teksten,
foto’s en films.

7. Wat doen we als we denken dat je fraudeert?

90-203-0515

Denken we dat je fraudeert? Of denken we dat je probeert een prijs te winnen op een manier die niet mag? Dan mogen we
besluiten dat je niet meer mee mag doen aan het spel.

8. Wat mogen we als je met een spel meedoet via Facebook?
Doe je aan een spel mee via Facebook? Dan mogen wij berichten over het spel en de uitslag naar je persoonlijke pagina op
Facebook sturen.

9. Mogen wij deze voorwaarden veranderen?
Oxxio mag deze algemene voorwaarden en de speciale voorwaarden veranderen. Ook mag Oxxio het kansspel of de prijsvraag
stoppen. Mensen die zeggen dat ze hierdoor schade hebben, betalen we niet. Gebeurt er iets waarover niets in de algemene
of speciale voorwaarden staat? Dan beslist de directie van Oxxio. Voor deze voorwaarden geldt het Nederlands recht.

90-203-0515

10. Heb je vragen?
Heb je vragen over de algemene of speciale voorwaarden? Stuur dan een e-mail naar Communicatie@oxxio.nl.

