Actievoorwaarden Vriendenactie
Leden KNLTB (hierna te noemen “Promotor(s)”):
Nodig iedereen die je kent uit voor een open dag bij een KNLTB vereniging en maak kans
op tickets voor Wimbledon 2019
Niet-leden KNLTB (hierna te noemen “Genodigde(n)”):
Bezoek een open dag bij een KNLTB vereniging en maak kans op tickets voor Wimbledon
2019
1. Algemeen
1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze actie wordt georganiseerd door de KNLTB ter promotie van de KNLTB
verenigingen en de tennissport in samenwerking met MGM Company.
1.1.2 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze
actievoorwaarden.
2. De actie
2.1 Specificatie actie
2.1.1 Promotors kunnen de open dagen van KNLTB verenigingen onder de aandacht
van hun vrienden, familie, collega’s en bekenden brengen via
www.tennis.nl/winactie/vriendenactie (hierna te noemen “Internetsite”) in
combinatie met social media.
2.1.2. Promotors laten op de Internetsite naam en emailadres achter, waardoor een link
gegenereerd wordt die de Promotor kan delen via social media, e-mail, Whatsapp
etc. richting genodigden.
2.1.3. Genodigde gaat naar www.tennis.nl/vriendenactie-uitnodiging en ziet daar een
kaart met de open dagen van KNLTB verenigingen, selecteert een club en vult
een aanmeldformulier in met daarin: voornaam, achternaam, e-mailadres.
2.1.4. Middels widgets kan de koppeling tussen Promotor en Genodigde gemaakt
worden.
2.1.5 De actie loopt tot en met 30 april 2019. Daarna kan niet meer worden
deelgenomen.

2.1.6 Je maakt alleen kans op tickets voor Wimbledon 2019 als een Promotor een
Genodigde heeft uitgenodigd en deze Genodigde ook daadwerkelijk een open
dag van een KNLTB vereniging heeft bezocht.
2.1.4. Je ontvangt bij winst alleen een toegangsbewijs voor Wimbledon 2019 (reis- en
verblijfskosten zijn voor eigen rekening)
2.1.5. Je maakt kans op 1 van de 4 beschikbaar gestelde tickets voor Wimbledon 2019.
Je hebt toegang tot court 2 en 3 t/m 18. Er wordt 1 Genodigde uitgekozen. Er zal
gevraagd worden of je samen wilt gaan met je Promotor. Indien ja, dan ontvangen
jullie beiden 1 ticket (en dan wordt er nog een Genodigde uitgekozen). Zo niet,
dan ontvangen jullie allebei 2 tickets
2.1.6. De KNLTB wijst de winnaars aan.
2.1.7. Met de winnaars wordt uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 via e-mail contact opgenomen
over voor het toekennen en het ontvangen van de prijs. Indien een mogelijke
winnaar niet voor woensdag 29 mei 2019 reageert, vervalt het recht op de prijs en
wordt er geen vervangende prijs toegekend aan die betreffende winnaar. De
KNLTB kijkt in dit geval of het nog mogelijk is om de prijs toe te kennen aan een
andere deelnemer.
2.2 Deelname
2.2.1 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van de KNLTB,
alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze
actie betrokken zijn.
2.2.2 Genodigden, waarvan achteraf blijkt dat zij niet op de open dag zijn geweest van
een KNLTB tennisvereniging of misbruik hebben gemaakt van de actie, worden
uitgesloten van deelname.
2.2.3 Genodigden maken alleen kans op de prijs als zij een open dag hebben bezocht
die aangemeld is op de website tennis.nl.
2.2.4 Genodigden mogen geen lid van een KNLTB vereniging zijn.
2.2.5. De KNLTB verenigingen zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de
aanwezigheid van Genodigden via deze actie. Alleen als de KNLTB de gegevens
van de KNLTB tennisvereniging ontvangt, maken zowel de Promotors als de
Genodigden kans op een Wimbledon ticket.
2.2.6 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot
en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd.
2.2.7 De KNLTB zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze actie
vertrouwelijk en conform de eisen van de AVG behandelen. Door deelname aan
de actie geeft de deelnemer de KNLTB toestemming zijn persoonsgegevens te
gebruiken voor communicatie in het kader van de actie.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Aansprakelijkheid KNLTB
3.1.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend
recht.
3.1.2 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van
gegevens.
3.1.3 De KNLTB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen
op Tennis.nl en van MGM Company. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor,
onder andere:
• enig technisch mankement en/of vertragingen bij de KNLTB tennisvereniging;
• mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).
3.1.4 De KNLTB is niet aansprakelijk voor problemen op technisch, organisatorisch en
administratief gebied of indien de actie, om welke reden dan ook, tijdelijk
onderbroken wordt of eventueel stopgezet. Genodigden hebben in dit geval geen
recht op schadevergoeding of vergoeding van kosten.
3.1.5 De KNLTB is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken en/of andere
problemen bij het versturen of de ontvangst van de Wimbledon tickets.
3.1.7. De KNLTB, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze
verband houdt met de actie en/of de door De KNLTB ter beschikking gestelde
actieproducten/prijzen.
4. Slotbepalingen
4.1 Voorbehoud
4.1.1 De KNLTB behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of
nadere kennisgave:
a. Genodigden 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;
b. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de
actie te beperken en/of te beëindigen;
c. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de
actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken
noodzakelijk acht.
4.1.2 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden
genomen door de KNLTB.
4.2 Vragen en klachten
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan de
KNLTB via socialmedia@knltb.nl.
4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
te Utrecht.

