
 
ACTIEVOORWAARDEN 

 

 

Artikel 1 - Algemeen 

 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Down Under scooteractie 2015 (verder 

te noemen 'de actie'), zoals georganiseerd door Down Under, (verder te noemen 'de 

organisator'). 

 Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen op www.downunder.nl 

 De actie loopt alleen in Nederland. Het betreft een tijdelijke actie, waarbij de deelnemers 

kans maken op 1 Santini Firenze Scooter ter waarde van € 1.500,-  (verder te noemen 

'de prijs', tenzij anders vermeld) zoals gepresenteerd  in Down Under. 

 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze 
actievoorwaarden.  

Artikel 2 - Deelname & Termijn 

 Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen en met 

in achtneming van wat in de actievoorwaarden vermeld staat. 

 Deelname door minderjarigen is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van 

ouders of voogd. 

 De actie loopt van 1 mei 2015 tot en met 31 oktober 2015. 

 Na afloop van de actieperiode worden er onder de deelnemers 10 kanshebbers geloot. De 

10 kanshebbers worden per mail en/of telefonisch benaderd door de organisator. 

Op 14 november 2015 wordt de scooter onder de aanwezige kanshebbers verloot door 

middel van een onpartijdige trekking. 

 Medewerkers van de organisator die betrokken zijn bij deze actie en door de organisator 
ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname. 

Artikel 3 - Hoe kan ik deelnemen aan de actie 

 Deelnemen kan door het plaatsen van een recensie voor Down Under op Iens.nl, 

Dinnersite.nl en/of eet.nu in de periode van 1 mei 2015 tot en met 31 oktober 2015. 

 Op basis van de plaatsing van de recensie wordt u uitgenodigd uw gegevens achter te 

laten op het actieformulier waardoor u automatisch meedingt naar de Down Under 

Scooter. 

 Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer een volledig ingevuld actieformulier 

in te vullen op www.downunder.nl/scooter  

Artikel 4 - Persoonsgegevens 

 Om deel te kunnen nemen aan de actie dient elke deelnemer de gevraagde 

persoonsgegevens achter te laten (naam, e-mailadres, telefoonnummer etc.). 

 Alle door de deelnemer verstrekte gegevens dienen correct, up-to-date en volledig te 

zijn. 

 Gegevensregistratie gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 



 
 De gegevens die de organisator in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, 

worden enkel gebruikt voor deze actie. 

 Door akkoord te gaan met de actievoorwaarden geven de kanshebbers de organisator 

hierbij toestemming om zijn/haar inzending, alsmede mogelijke foto's en/of 

beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te 

gebruiken voor welke uitingen dan ook verband houdend met deze actie. 

 

Artikel 5 - Bekendmaking winnaars 

 De prijs wordt verloot onder 10 kanshebbers. De 10 kanshebbers worden geloot door een 

trekking, welke op onpartijdige wijze wordt verricht. De trekking voor de kanshebbers 

vindt plaats op maandag 2 november 2015. 

 De organisator zal zo spoedig mogelijk de kanshebbers per e-mail en/of  telefonisch 

informeren. 

 Onder de kanshebbers, wordt op 14 november 2015 de prijs verloot. De trekking wordt 

ter plekke en op onpartijdige wijze verricht. Alleen aanwezige kanshebbers kunnen de 

prijs winnen. 

 Indien de prijs buiten de schuld van de organisator niet binnen 1 maand na einde van de 

actie is opgehaald door de winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en 

blijft de prijs eigendom van de organisator. 
 Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Artikel 6 - Prijs 

De organisator geeft de volgende prijs weg: 

SANTINI FIRENZE SCOOTER 

 Geleverd in zwart 

 181500 stars 

 Technische specificaties: 50 CC model, cilinderinhoud: 50 CC [25 kilometer, 45 

kilometer], 2-takt, 4-takt, koeling: luchtgekoeld, leeggewicht: 91 kilogram, tank inhoud: 

4,5 liter, afmeting voor- en achterwiel: 350 X 10, remmen voor en achter: schijf, 
trommel. Afmetingen: 1800 X 870 millimeter 

 

Artikel 7 – Levering & Garantie prijs 

 De winnaar dient de prijs zelf op te halen bij Restaurant Down Under. 

 De winnaar dient met dhr. Rob Peek een afspraak te maken bij het Postkantoor om de 

overschrijving af te ronden. 

 De prijs kan afwijken van de getoonde afbeeldingen op de communicatie uitingen 

gebruikt voor deze campagne.  

 De scooter heeft geen garantie. 



 
 De benzinetank van de scooter is vol. 

 Indien blijkt dat de prijs niet voldoet aan hetgeen is beschreven in deze 

actievoorwaarden  kan dit binnen 10 werkdagen na levering worden gemeld bij de 
organisator. 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

 De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot 

en het gebruik van de informatie op haar website of voor schades die voortvloeien uit 

vergissingen in het drukwerk, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld 

aan de zijde van de organisator. 

 De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit de actie voortvloeit, 

bijvoorbeeld als gevolg van te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke 

aard dan ook. De aansprakelijkheid van de organisator strekt niet verder dan die van de 

leverancier van de prijzen. 

 Indien de geleverde prijzen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de organisator 

jegens de deelnemer beperkt tot hetgeen in deze actievoorwaarden onder artikel 

(Garanties) is geregeld. De aansprakelijkheid van de organisator voor directe of indirecte 

schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het 

gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel 

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de deelnemer of derden, in welk geval de 

organisator nooit aansprakelijk kan zijn voor welke schade dan ook. 

 De in deze actievoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor 

directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of 

grove schuld van de organisator of haar ondergeschikten. 

Artikel 9 - Contact 

 Voor klachten, vragen of opmerkingen verband houdende met de actie kan tot uiterlijk 

15 november 2015 contact worden opgenomen met Marcel van de Pol via marcel@bhg.nl 
 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en forumkeuze 

 Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 
Utrecht. 

Artikel 11 - Diversen 

 De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te 

schorten of te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze 

voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepalingen. 

 De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers uit te sluiten van 

deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, 



 
niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie 

onrechtmatig trachten te beïnvloeden. 

 Indien en voor zover enige bepaling van de actievoorwaarden nietig wordt verklaard of 

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. 

Organisator zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de 

nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de 

nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 
 Wij adviseren daarom de website regelmatig te bekijken. 

 


