
ACTIEVOORWAARDEN 
“QUIZ & WIN”. 
 
Algemeen 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Hoofdklassehockey.nl 
georganiseerde 
“QUIZ & WIN” actie (hierna: de Actie). De Organisator van de Actie is Bureau Kellerman B.V. 
(hierna: de Organisator), een bedrijf geregistreerd in Nederland met KVK 33234446 en 
Vestigingsnr. 000018253644. 
 
1. Actie 

• De Actie dient ter promotie van Hoofdklassehockey.nl en de partij(en) die 
belangeloos een of meerdere prijzenpakket(ten) ter beschikking stelt. 

• De Actie loopt van 11/01/2022 tot en met 18/01/2022  
• Het betreft een tijdelijke Actie. 
• Meedoen aan de actie is vrijblijvend en vrijwillig. 
• De actie geldt alleen voor deelnemers woonachtig in Nederland. 
• De Organisator behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van redenen de 

Actie stop te zetten of de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene 
versie van de Actievoorwaarden zal dan op hoofdklassehockey.nl geplaatst worden 
met vermelding van de datum van wijziging. 

 
2. Deelname 
Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze 
Actievoorwaarden; 

• Deelname aan de Actie is gratis; 
• Per e-mailadres mag maar 1x meegedaan worden aan deze Actie. 
• Deelname aan de Actie geschiedt door het invullen van het quizformulier op 

hoofdklassehockey.nl 
 
3. Cadeau 

• De prijs is in geen geval inwisselbaar voor een geldbedrag. 
• De prijs is: 1x Hockey Stick Indian Maharadja GRAVITY 60 t.w.v. €169,95 

 
4. Gegevens 

• Bij Deelname worden persoonsgegevens opgeslagen. 
• Onder deze gegevens vallen: Naam en e-mailadres. Deze gegevens, tenzij anders 

aangegeven of akkoord gegeven, worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan 
voor de Actie. 

• Organisator laat via het door de deelnemer opgegeven e-mailadres weten of de 
deelnemer een prijs heeft gewonnen. Wanneer dit het geval is dient de deelnemer 
binnen 24uur te reageren op die mail en de dan gevraagde informatie te verstrekken 
om de afhandeling van de prijs te kunnen verwerken. 

• Deelnemer is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij instuurt. De Deelnemer 
verklaart door het versturen van de gegevens dat hij/zij bevoegd is deze in te sturen, 
deze informatie juist is en dat deze informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op 
rechten van anderen of privacy van anderen. 

• Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een 
derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. Organisator behoudt zich het 
recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van Deelname. 

• Bij vermoedens van fraude of onterechte inzending, kan de Organisator zonder 
opgaaf van reden besluiten bepaalde deelnemers uit te sluiten. 
 
 



5. Aansprakelijkheid  
• Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 

aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige 
andere wijze verband houdt met de Actie. 

• Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en 
betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator. 

• Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door 
technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch 
voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter 
beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de 
websites van derden. 

 
6. Klachten of geschillen  

• Deze Actie is uitsluitend geldig voor Nederland binnen de Actieperiode. 
• Klachten over deze Actie en of vragen over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar 

gemaakt worden via redactie@hoofdklassehockey.nl. Communicatie over de Actie is 
mogelijk tot en met een week na sluiting van de Inschrijfperiode. 

• Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten 
van de Actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer een of meerdere 
deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft 
opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld; 

• Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de 
Actievoorwaarden en met alle beslissingen die Organisator inzake deze Actie neemt. 
Over deze Actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. 

• Kellerman Bureau in Actie behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden 
tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen. 

 
 
7. Technische realisatie  
Kellerman Bureau in Actie verzorgt voor Hoofdklassehockey.nl technische realisatie van 
deze website. Ook de productaankopen die consumenten via deze website inzenden worden 
door Kellerman Bureau in Actie verwerkt. 
 
Laatst bijgewerkt 11/01/22 


