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Deelname actie 

• Deelname aan deze actie is kosteloos. 

• Deelname vindt plaats wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld. 

o Eenmalige deelname per persoon. 

o Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. 

• Medewerkers van LeasePlan zijn uitgesloten van deelname aan acties. 

• LeasePlan is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van 

reden stop te zetten. 

• De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie. 

Persoonsgegevens 

• Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen. 

• Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer LeasePlan toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken 

voor communicatie in het kader van de actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaar(s). 

• De winnaars van de actie worden gekozen door middel van een loting onder de geselecteerde kandidaten op 

een  onpartijdige wijze. 

• De winnaars van de actie wordt hiervan persoonlijk of per e-mail op de hoogte gebracht voor 20 december 2018. 

• Wanneer de winnaars zich niet binnen een week na bekendmaking melden, dan wordt er een nieuwe winnaar 

aangewezen. 

• LeasePlan is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of 

fraude. 

• Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. 

Gewonnen product 

• Het is niet toegestaan om het gewonnen product door te verkopen aan derden. 

• Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag. 

• LeasePlan is niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met 

de actie en/of de door LeasePlan ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 
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