
 
 
 

 

LeasePlan Tripp 

Porsche Taycan actie 
Actievoorwaarden - augustus 2021 



 

 2 Porsche Taycan winactie -  Actievoorwaarden augustus 2021  

 

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ´Porsche Taycan actie’ die wordt georganiseerd door 

LeasePlan Nederland N.V., gevestigd te Almere aan de P.J. Oudweg 4, 1214 CH (hierna te noemen: ´LeasePlan´). 

I. Wie komen in aanmerking? 

Alleen de gebruikers van de deelmobiliteitoplossing LeasePlan Tripp. Deze klanten ontvangen een uitnodiging om deel te 
nemen aan de actie. Onder gebruikers wordt verstaan: een bij LeasePlan geregistreerde gebruiker die minimaal één 
boeking afrond tijdens de actieperiode. 

II.  Hoe maak je kans? 

o Na het ontvangen van de uitnodiging kunnen klanten een boeking doen in de LeasePlan Tripp app. 
o Elke volledig afgeronde boeking binnen de actieperiode telt mee. 
o Door deelname accepteren de winnende klanten deze actievoorwaarden onvoorwaardelijk. 
o Deelname is mogelijk van 15 augustus 2021 tot en met 30 september 2021. 
o LeasePlan  zal de winnaars willekeurig aanwijzen door middel van loting, na het eindigen van de actieperiode. 

De uitslag kan niet worden betwist. 

III. Wat zijn de prijzen? 

o Er zijn drie deelnemende LeasePlan Tripp locaties. Bij elke LeasePlan Tripp locatie wordt één weekend rijden in 
een Porsche Taycan (of vergelijkbare auto) verloot. Per locatie wordt dus één prijswinnaar aangewezen. 

o Deze prijs vertegenwoordigd een waarde van 284,50 Euro exclusief BTW incl 100 km/dag (35 ct/km). 
o De kosten voor stroom of brandstof tijdens het gebruik zijn voor eigen rekening. 
o De auto blijft eigendom van LeasePlan en wordt na 72 uur na ontvangst teruggegeven aan LeasePlan. 

IV. De uitkering van de prijs 

o De winnaars krijgen begin oktober bericht en nemen contact op met LeasePlan. 
o De huurovereenkomst en bijbehorende huurvoorwaarden worden ter beschikking gesteld zodat de winnaars 

deze kunnen doornemen. 
o Als de winnaar de prijs weigert, wordt mogelijk een andere winnaar gekozen. 
o De gewonnen prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. De prijs kan alleen 

worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. 
o De prijs dient te worden opgehaald op de LeasePlan vestiging in Breukelen. 

V. Privacy 

 

o De gegevens van de winnaars worden alleen gebruikt voor deze actie. 

 

VI. 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 prijs. 

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. 
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VII. Overige Actievoorwaarden 

 

o De winnaars sluiten een huurovereenkomst af met LeasePlan om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. 

Onderdeel van de overeenkomst is onder andere dat de winnaars tijdens de overeenkomst zelf verantwoordelijk 

zijn voor betaling van: 

- brandstofkosten 

- (verkeers)boetes 

- een eigen bijdrage van EUR € 999 per schadegeval aan de auto 

o De winnaars verklaren vooraf goed om te gaan met de auto. 

o De deelnemer heeft geen betalingsachterstand bij LeasePlan Tripp op het moment van deelname en het 

moment van inontvangstneming van de auto. 

 

VIII. Slotbepalingen 

 

o Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. LeasePlan kan 

deelnemers 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 het 

winnen van prijzen. 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 neemt betaling van de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening. 

o Klachten of vragen over deze actievoorwaarden en de actie kunnen worden ingediend via het e-mailadres 

marketing@leaseplan.nl o.v.v. ´LeasePlan Tripp winactie’. 
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