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Actievoorwaarden ’60 jaar matchmaking’ 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ´60 jaar matchmaking’, die wordt 
georganiseerd door LeasePlan Nederland N.V. gevestigd te Almere aan de P.J. Oudweg 4, 1214 CH 

(hierna te noemen: ´LeasePlan´).   

   
I.  Hoe doe je mee?   

o Bestel via de zakelijk leasen showroom, Private Lease showroom, 
Mijn LeasePlan of een partner van LeasePlanDirectPartner een jubileum auto en 
sluit een leasecontract af.   

o Alle jubileum auto’s zijn herkenbaar aan het ’60 jaar matchmaking’ 
label dat op elke deelnemende auto is geplakt.   

o Alle werknemers van LeasePlan en werknemers van derde partijen 
die betrokken zijn bij deze actie en hun familieleden zijn uitgesloten voor 
deelname.   

o Door deelname accepteer je deze actievoorwaarden 
onvoorwaardelijk.   

o Actie loopt van donderdag 12 januari t/m donderdag 23 februari 
2023.   
   

II. Wat en voor wie is de actie?   
o Bij het afsluiten van een leasecontract bij LeasePlan met een 

jubileum auto maak je kans op één van de 20 weekendjes weg. 
o Het weekendje weg is een hotelbon met een waarde van €500.  
o De hotelbon is voor de bestuurder/leaserijder van de auto.  
o Bestel je als klant een jubileum auto die geen vaste 

bestuurder/leaserijder heeft? Dan keren we de prijs uit aan de klant die het 
contract heeft afgesloten. 

  

III. De uitkering de actie 

o Zodra de jubileum auto wordt besteld, maak je als 
bestuurder/leaserijder kans op het weekendje weg.   

o De 20 winnaars worden bekendgemaakt op 
https://www.leaseplan.com/nl-nl/60-jaar-leaseplan/ met de achternaam. 

o De 20 winnaars krijgen ook apart een e-mail waarin bekend wordt dat 
zij hebben gewonnen. 

o De hotelbon ontvangen de winnaars per post. 
o De hotelbon wordt gestuurd naar het opgegeven (thuis)adres van de 

bestuurder/leaserijder. 
o Elke hotelbon heeft een unieke code die de bestuurder/leaserijder 

verzilverd op de website van Hotelgiftcard.com.  
o De hotelbon wordt uitgekeerd als de auto in ons systeem besteld is. 

  

IV. Privacy   
o De gegevens van de klant en bestuurder/leaserijder worden alleen 

gebruikt voor het afhandelen van de bestelling, het kunnen toesturen van de e-
mail en hotelbon en service gerelateerde berichten.   

   
V. Aansprakelijkheid   

o LeasePlan is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele 
aanvullende kosten, die de winnaar maakt in verband met de acceptatie en het 
gebruik maken van de hotelbon.   

o LeasePlan is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, 
die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie tenzij die schade 
is ontstaan als een direct gevolg van opzet of grove schuld van LeasePlan.   

   
  
  
  
  

http://www.leaseplan.com/nl-nl/zakelijk-leasen/showroom/
https://www.leaseplan.com/nl-nl/private-lease/showroom/
https://mijn.leaseplan.nl/
https://www.leaseplandirectpartner.nl/lease-auto/
https://staging-www.leaseplan.com/nl-nl/60-jaar-leaseplan/
https://www.hotelgiftcard.com/nl-nl/


  
  
  

  
VI. Slotbepalingen   

o Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en 
complete informatie. LeasePlan kan klanten verzoeken bewijs te leveren van hun 
identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander en geldige 
inschrijving op het door hun opgegeven woon-of verblijfadres. Deelnemers die 
onjuiste persoonsgegevens insturen of zich niet houden aan de 
actievoorwaarden, komen niet in aanmerking voor deze actie. LeasePlan 
behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich schuldig maken aan fraude 
of onrechtmatige beïnvloeding op welke manier dan ook uit te sluiten van 
deelname.   

o LeasePlan behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of 
de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken 
en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat LeasePlan 
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de 
deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of 
wijziging van de actie zal door LeasePlan bekend worden gemaakt via de 
actiewebsite.   

o Klachten of vragen over deze actievoorwaarden en de actie kunnen 
schriftelijk worden ingediend bij LeasePlan o.v.v. 60 jaar matchmaking, Afdeling 
Marketing, Postbus 3001, 1300 EB Almere.   

  
 


