Actievoorwaarden – Go Ahead Eagles
A. De actie
1. Deze actie wordt georganiseerd door Go Ahead Eagles.
2. De start- en einddatum worden per game vermeld in actievoorwaarden op het
registratieformulier.
3. Deelnemen gebeurt door jezelf te registreren op de registratiepagina.
4. Actie is geldig in Nederland.

B. De prijzen
5. Go Ahead Eagles neemt in de week na de einddatum persoonlijk contact op met de
winaar.
6. De prijs is per game verschillend, dit zal aangegeven worden bij de communicatie van
de game. Ook zal dit worden aangegeven op de actievoorwaarden per game.
7. De trekking van de prijs is op de dag na de einddatum.
8. De kans bestaat dat eventuele prijzen niet door kunnen gaan vanwege COVID-19,
waar mogelijk wordt in die gevallen een gelijkwaardige prijs door Go Ahead Eagles ter
beschikking gesteld.
9. Go Ahead Eagles heeft altijd het recht om prijzen tussentijds te wijzigen.
10. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

C. Uitkering van de prijzen
11. Alleen deelnemers die in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan deze
actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is toegekend, hebben
recht op desbetreffende prijs.
12. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet
inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Go Ahead Eagles. Bij
weigering of het niet aanvaarden van de prijs of de aan de prijs verbonden
voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
13. De winnaar dient zich op verzoek met ene geldig identiteitsbewijs te kunnen
legitimeren bij het innen van de prijs.
14. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, door
deelnemer onvoldoende gegevens voor uitvoering van deze actie worden gedeeld en
deze binnen 2 weken na verzoek daartoe vanuit Go Ahead Eagles door deelnemer
niet aangevuld worden, heeft Go Ahead Eagles het recht om de desbetreffende
deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het
recht op het innen van de prijs te laten vervallen en deze aan een andere deelnemer
toe te kennen.
15. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie,
misbruik of fraude behoudt Go Ahead Eagles zich het recht voor om deelnames of
deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten
vervallen.
16. Gebruik van en deelname aan de door Go Ahead Eagles ter beschikking gestelde
prijzen is voor rekening en risico van de winnaars.

D. Algemeen
17. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
18. Deelname is per deelnemer gemaximeerd op maximaal één deelname per persoon
per spel.
19. De actie is alleen toegankelijk voor personen van 16 jaar of ouder die in Nederland
woonachtig zijn. Indien deelname voor minderjarigen (jonger dan 16 jaar) op grond
van de voorwaarden van de specifieke actie is toegestaan, verklaren deelnemers tot
16 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor
deelname aan de actie.
20. Bij deelname geef je akkoord dat je naam en eventuele foto/video (door deelnemer
aan te leveren) wordt geplaatst op één van de kanalen van Go Ahead Eagles en/of
Gamepartner.
21. Door deel te nemen aan deze actie geef je aan akkoord te gaan met de deelname
voorwaarden.
22. Go Ahead Eagles is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of
derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
23. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en
betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Go Ahead Eagles.
24. Go Ahead Eagles behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
25. Medewerkers van Go Ahead Eagles, Gamepartner en haar partners zijn uitgesloten
van deelname.
26. Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in
te stemmen met deze actievoorwaarden alsmede het op deze actie van toepassing
zijnde privacybeleid van Go Ahead Eagles.
27. Persoonsgegevens die bij deelname aan de Actie worden ingevoerd zullen uitsluitend
door Go Ahead Eagles en Gamepartner ten behoeve van deze actie en de uitvoering
daarvan worden verwerkt.
28. Door deel te nemen aan de actie geeft u toestemming aan Go Ahead Eagles u te
mogen benaderen met informatie rondom deze actie.
29. Indien en voor zover enige bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt
verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden
onverminderd van kracht blijven.
30. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

E. Vragen
Indien u vragen heeft over deze actie kunt u contact opnemen met:
Go Ahead Eagles
Vetkampstraat 1
7416 WK Deventer
info@ga-eagles.nl

