Actievoorwaarden
Zakgeldactie Hockey 2020-2021

1.

In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Aanbieder: Rabobank Flevoland*, Het Ravelijn 50 te Lelystad.
(*) Dit is een handelsnaam van CoöperatieveRabobank U.A., statutair gevestigd te Amsterdam,
handelsregisternummer 30046259.
b) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon in Nederland, die aan deze actie deelneemt en voldoet aan deze actievoorwaarden.
c) Actievoorwaarden: deze voorwaarden.
d) Actie: De Hockey Zakgeldactie 2020-2021
e) Actieperiode: het jaar 2020-2021
f) Actiewebsite: rabobank.nl/flevoland

2.

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden
en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.

3.

De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de Aanbieder en is ter promotie van de Rabo Jongerenrekening.

4.

Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode.

5.

Deelname staat open voor Deelnemers in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.
Minderjarige Deelnemers aan de Actie hebben toestemming van hun ouders/verzorgers nodig om deel te kunnen
nemen. De aanwezigheid van deze toestemming kan door de Aanbieder worden gecontroleerd. Als er geen toestemming
is, is deelname aan de Actie niet mogelijk. Medewerkers van Aanbieder en hun directe familieleden zijn uitgesloten van
deelname aan deze Actie.
Daarnaast moet de deelnemer verbonden zijn aan de hockeyclub MHC Flevoland te Dronten.

6.

Om aanspraak te kunnen maken op een beloning moet de Deelnemer het volgende doen: open een
Rabo JongerenRekening voor de jongere en mail binnen twee weken na het openen van de rekening naar
communicatie.flevoland@rabobank.nl onder vermelding van:
a) de eigen naam;
b) naam van de rekeninghouder;
c) het rekeningnummer en
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d) lidmaatschap nummer hockeyclub MHC Flevoland
7.

Iedere Deelnemer mag maar één keer deelnemen aan de Actie.

8.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

9.

Het actiepakket bestaat uit: 10 euro zakgeld. Dit bedrag wordt eenmalig overgemaakt op de nieuwe
Rabo JongerenRekening.
Het termijn tussen het aanmelden voor de actie en het overmaken van het zakgeld kan verschillen. Aan het begin van elke
maand wordt door de Aanbieder een overzicht gemaakt en een uitbetaling gedaan. Er kunnen geen rechten
worden ontleent aan het termijn tussen deelname en de periode tot uitbetaling.

10.

Over de uitslag en de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.

11.

Als er kansspelbelasting betaald moet worden, betaalt de Aanbieder deze.

12.

Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van
deze actie worden gebruikt door de Aanbieder. Aanbieder behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet
beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie.

13.

Klachten over deze Actie kunnen via email gestuurd worden naar: communicatie.flevoland@rabobank.nl onder vermelding
van ‘klacht ActieHockey Zakgeldactie 2020-2021’. Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.

14.

In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.

15.

Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.

16.

De Aanbieder handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

17.

Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
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