
ACTIEVOORWAARDEN WINACTIE CANNONDALE 

ALGEMEEN  

• Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Win een weekend weg naar 
Limburg voor 2 personen en heb het hele weekend lang de beschikking over 2 Cannondale 
Urban E-bikes om de omgeving te verkennen’ (hierna: “De Actie”), georganiseerd door 
Helden Video Media B.V., gevestigd aan het Olympisch Stadion 37, 1076 DE te Amsterdam 
(hierna: “Helden”) en Cycling Sports Group/Cannondale gevestigd aan Geeresteinselaan 57, 
3931 JB te Woudenberg (hierna: “Cannondale”). 

• De Actie is een eenmalige winactie. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de 
deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden 
(hierna: “Actievoorwaarden”).  

• Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de 
Actie kunnen worden ingediend bij Helden Video Media B.V. via mailadres: 
info@helden.media. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

• De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen van 1 januari 2014.  

 
HET ACTIEMECHANISME 

• Vanaf 16 november tot en met 30 november zal de Actie gecommuniceerd worden via de 
social media kanalen van Helden en Cannondale, waarbij er verwezen wordt naar 
www.helden.media/cannondale voor deelname (hierna: “Actiewebsite”). Door deel te 
nemen aan de Actie maken deelnemers kan op:  

o 1x een weekend weg naar Limburg voor 2 personen en heb het hele weekend lang 
de beschikking over 2 Cannondale Urban E-bikes om de omgeving te verkennen. 

• Vanaf 16 november kan men via www.helden.media/cannondale deelnemen aan de Actie.  
• Men kan op 16 november via de Actiewebsite gedurende twee weken deelnemen aan de 

Actie. Gedurende de Actieperiode kan men kans maken op 1x een weekend weg voor 2 
personen. 

• Om deel te nemen aan de Actie dient ergens tussen 16 november en 30 november het 
formulier op de Actiewebsite ingevuld te worden met de opgevraagde persoonlijke 
gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres).  

• Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van 
Helden Video Media B.V. of Cannondale (tevens de moederonderneming, dochter-, 
zusterentiteiten, creatieve bureaus) mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op de 
Prijs.  

• Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te 
hebben verkregen voor de deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming 
op eerste verzoek van Helden of Cannondale over te leggen.  

• Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en de 
hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.  
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DE PRIJS 

• Er wordt via de Actiewebsite in totaal 1 (een) prijs uitgereikt: 
o 1x een weekend weg naar Limburg voor 2 personen en heb het hele weekend lang de 

beschikking over 2 Cannondale Urban E-bikes om de omgeving te verkennen’ 
• Aan het inwisselen van de Prijs kunnen geen rechten worden ontleend.  
• De Prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of 

andere waardebonnen.  
• Over de uitslag en toekenning van de Prijs alsmede het inwisselen van de prijs kan niet 

worden gecorrespondeerd.  
• Eventuele af te dragen kansspelbelasting is voor rekening van Cannondale. 

 
DE WINNAAR 

• De bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden uiterlijk 3 december. De winnaars zullen 
een e-mail ontvangen van Helden waarop binnen drie werkdagen dient te worden 
gereageerd door de winnaars. Indien de winnaars niet binnen de gestelde termijn handelen, 
vervalt de Prijs en zal een nieuwe Winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden 
gekozen.  

• De winnaars worden willekeurig geselecteerd op basis van de inzendingen.   
• Indien de winnaar geen gebruik kan of wil maken van de Prijs, dan vervalt het recht op de 

Prijs en zal een nieuwe Winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen.  
• Over de keuzeselectie, winnaar of prijs wordt niet met andere Deelnemers en/of derden 

gecorrespondeerd.  

PRIVACY 

• Helden en Cannondale zullen de persoonsgegevens enkel opnemen in de klantdatabase en 
gebruiken voor marketing doeleinden, op voorwaarde dat de deelnemer hiervoor specifiek 
toestemming heeft gegeven in het deelnameformulier op www.helden.media/cannondale. 
De verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers worden niet verstrekt aan partners of 
derden.  

• De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het 
bekendmaken van de twee winnaars. Helden en Cannondale zullen eventueel verzamelde 
persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement Helden op 
https://www.helden.media/privacybeleid/ en zie privacy statement Cannonale op 
http://www.dorelsports.com/privacy-policy-nl.  

• Met het accepteren van deze Actievoorwaarden geeft Deelnemer toestemming voor het 
gebruik van bovengenoemde persoonsgegevens van de winnaar, alsmede voor de onder zijn 
gezag of toezicht staande minderjarige personen die zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking 
en/of de winnaar zullen vergezellen gedurende de gewonnen prijs.  
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OVERIG 

• Helden en Cannondale kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, 
kosten of lasten dan ook, gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer 
deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de 
gebruikmaking daarvan, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de 
Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Helden of Cannondale.  

• Helden en Cannondale zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade 
ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade 
of bijkomende koste van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de 
promotie, online communicatie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de Prijs 
voortvloeien. 

• Helden en Cannondale behouden zich het recht voor om deze Voorwaarden, bepalingen of 
informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, 
alsmede het terughalen dan wel weigeren van de Prijs zonder dat Helden of Cannondale 
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant.  

• Wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden en/of wijziging van de Actie zal door Helden 
of Cannondale bekend worden gemaakt via www.helden.media/cannondale.  

• In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden 
genomen door Helden of Cannondale..   

• Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit 
niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden of de Actie 
aantasten. 


