
Actievoorwaarden GAMMA Nederland, 
onderdeel van Intergamma B.V.  

1. Dit reglement is van toepassing op de actie ‘GAMMA kluskids’ ter promotie van 
Kluskids sinterklaas surprises maken van GAMMA.  

2. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers 
van GAMMA, voor wederverkopers van GAMMA en hun personeelsleden en alle 
andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.   

3. Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op 
de genoemde prijs indien uitvoering hiervan onmogelijk is.  

4. De actie loopt van 21 november tot 5 december 2018. 

5. Deelnemers kunnen hun surprisefoto uploaden tot woensdag 5 december 2018 via de 
Facebook- en Instagram kanalen van GAMMA 
Nederland, https://www.facebook.com/gamma.nl en https://instagram.com/gamma_nl 
met de hashtag #GAMMAkluskids. Na deze datum kan niet meer worden 
deelgenomen aan de actie. 

6. Deelname vindt plaats op de daarvoor door GAMMA aangegeven wijze. 
*Deelnemers kunnen een foto maken van hun surprise en uploaden via de Facebook- 
en Instagrampagina van GAMMA Nederland en/of met de hashtag #GAMMAkluskids. 
*De deelname wordt alleen in behandeling genomen indien het gebruikte Facebook- of 
Instagramprofiel openbaar is. Bij een privé Facebook- of Instagramprofiel is de 
inzending namelijk niet zichtbaar voor GAMMA Nederland. 

7. Iedere deelnemer kan meerdere malen deelnemen aan de actie. 

8. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt GAMMA zich 
het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te 
gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.   

9. GAMMA brengt per deelnemer geen communicatiekosten in rekening per deelname. 

10. Iedere deelnemer maakt met een ingestuurde foto (zoals omschreven bij onderdeel 6 
in deze actievoorwaarden) kans op het prijzenpakket met Sintcadeaus (bestaande uit 
Play-Doh Racket Activity Set, Mega bloks Jungle Fun Box, Mega Bloks First Builders 
blokkentas, Paw Patrol Stempelset 22-delig en Clown Games Spellendoos 200-delig) 
t.w.v. 90,79 euro. 

11. De winactie is opgezet door GAMMA, waarbij GAMMA de prijs aanbiedt. Indien 
kansspelbelasting van toepassing is, zal GAMMA verantwoordelijkheid nemen voor de 
afdracht van kansspelbelasting ten aanzien van het prijzenpakket van deze actie.   

12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden 
alleen gebruikt door GAMMA en voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt 
aan derden. 

13. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden 
opgegeven, heeft GAMMA het recht de deelname van verdere mededinging uit te 
sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.  

14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs kan niet worden 
ingewisseld voor contanten en is niet overdraagbaar. Bij weigering van de prijs vervalt 
deze aan GAMMA.   

https://www.facebook.com/gamma.nl
https://instagram.com/gamma_nl


15. De prijswinnaars ontvangen uiterlijk donderdag 6 december 2018 persoonlijk bericht. 

16. GAMMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van deelnemers of derden 
die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie. Ook voor problemen en 
gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via 
internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, 

niet‐werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet‐ of 
mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is GAMMA niet aansprakelijk. 

17. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van gamma.nl/klus-weekend, waaronder alle 

teksten, afbeeldingen, lay‐out, software of overige informatie, komen toe aan 
GAMMA.  

18. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.  

19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist GAMMA. 

21. Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen 
2014 gefaciliteerd door GAMMA, Storkstraat 2 te Leusden. Vragen over deze actie 

kunnen worden gesteld aan GAMMA per e‐mail via webshop-
klantenservice@gamma.nl. Eventuele klachten over deze actie kunnen worden 
ingediend op onze klachten webpagina op www.gamma.nl/klantenservice/service-
contact/klachten (zie voor de meer informatie www.gamma.nl).   

22. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. 

23. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of 
geassocieerd met Facebook en/of Instagram.  

  

  

 


