
Algemene actievoorwaarden Eindhoven 
Airport voor medewerkers 
(Partnerbedrijven) Eindhoven Airport  
 
Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op (win)acties die worden georganiseerd door 
Eindhoven Airport N.V. 

 

Artikel 1. Definities 

1. Actie: de (win)actie van Eindhoven Airport waaraan Deelnemer kan deelnemen om de 
door Eindhoven Airport geselecteerde prijs/prijzen te winnen.  De inhoud van de Actie 
is te raadplegen in de aankondiging van de Actie door Eindhoven Airport. 

2. Actievoorwaarden: deze actievoorwaarden die van toepassing zijn op de door 
Eindhoven Airport (mede) georganiseerde Actie.  

3. Eindhoven Airport: Eindhoven Airport N.V, gevestigd aan de Luchthavenweg 13, 5657 
EA te Eindhoven, tevens gebruiker van deze Actievoorwaarden. 

4. Deelnemer: deelnemer aan de Actie, zijnde een natuurlijke persoon die ouder is dan 
18 jaar. 

Artikel 2.  Deelname Actie 

1. Deelname aan een Actie is kosteloos, tenzij anders vermeld bij de aankondiging van de 
Actie. Voor eventuele kosten die Deelnemer maakt in verband met de Actie is Eindhoven 
Airport niet verantwoordelijk of aansprakelijk. 

2. Deelname aan een Actie geschiedt volgens de voorgeschreven procedure zoals aangekondigd 
bij de Actie. Deelnemer garandeert dat de door hem/haar ten behoeve van de deelname aan 
een Actie verstrekte (contact)gegevens juist, geldig en volledig zijn. 

3. Deelname vindt plaats wanneer Deelnemer conform de aankondiging van de Actie op 
een social media kanaal van Eindhoven Airport heeft gereageerd of, indien van 
toepassing, via het e-mailadres communications@eindhovenairport.nl  heeft 
gereageerd. 

4. Per persoon kan eenmalig worden deelgenomen aan een Actie . 
5. Deelname aan een Actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.  
6. De looptijd van Acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt 

altijd vermeld in de aankondiging van een Actie/publicatie van Eindhoven Airport. 
7. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden. 

 

Artikel 3.  Winnaar 

1. De winnaar van een Actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige 
wijze. 

2. De winnaar van een Actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop 
de Actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de 
winnaar per e-mail op de hoogte gesteld. 

mailto:communications@eindhovenairport.nl


3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een (1) week na bekendmaking meldt bij 
Eindhoven Airport, vervalt zijn/haar recht op de gewonnen prijs en wordt er een 
nieuwe winnaar aangewezen. 

4. Eindhoven Airport N.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij 
vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.  

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

6. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs te ruilen voor een andere prijs of geldbedrag. 
7. Deelnemer, zijnde een winnaar, gaat ermee akkoord dat Eindhoven Airport voor 

promotionele doeleinden de gegevens van Deelnemer kan gebruiken. Tevens toont 
Deelnemer zich bereid mee te werken aan promotionele activiteiten rondom de actie van 
Eindhoven Airport. Medewerking en gebruik van gegevens van Deelnemer geeft geen recht 
op een (financiële) vergoeding. 

 
 
Artikel 4. Wijziging en beëindiging 
 

1. Deelnemer kan zich altijd terugtrekken en afmelden van (verdere) deelname aan een Actie. 
Bij afmelding of terugtrekking worden de gegevens van Deelnemer verwijderd. 

2. Eindhoven Airport is te allen tijde bevoegd deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of 

de Acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. 

3. Tevens behoudt Eindhoven Airport zich het recht voor een Actie te beëindigen. Eindhoven 
Airport is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijzing of beëindiging van 
een Actie.  

 
 
Artikel 5. Overige 
1. Alle intellectuele eigendomsrechten rondom de Actie berusten en blijven berusten bij Eindhoven 
Airport en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de Actie van Eindhoven Airport geheel of 
gedeeltelijk te reproduceren.  
2. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of Actievoorwaarden kunnen gericht worden aan 
Eindhoven Airport NV, gevestigd aan de Luchthavenweg 13, 5657 EA te Eindhoven. 
3. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met deze 
Actievoorwaarden of Actie zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het 
arrondissement Oost-Brabant. 
4. Indien en voor zover enige bepaling van deze Actievoorwaarden nietig wordt verklaard of 
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Actievoorwaarden onverminderd van kracht 
blijven. Eindhoven Airport zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de 
nietige/vernietigde bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de 
nietige/vernietigde bepaling. 
5. In geval van overmacht is Eindhoven Airport gerechtigd de Actie op elk gewenst tijdstip op te 
schorten, te beëindigen of te wijzigen en daarbij tevens de prijsuitreiking te (doen) annuleren, zonder 
verplicht te zijn tot enige schadevergoeding. 
6. Eindhoven Airport is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, direct of indirect, die 
het gevolg is van of verband houdt met deelname aan de Actie. In het bijzonder is Eindhoven Airport 
niet aansprakelijk voor schade die verband houden met of het gevolg zijn van: beëindiging of 
wijziging van de Actie; typ- of drukfouten in (Actie)voorwaarden, aanbiedingen, acties van Eindhoven 
Airport NV; fouten of gebreken in hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen; 
en/of ontoegankelijkheid van de (actie)website. 
 

Artikel 6. Privacy 



1. De gegevens die Deelnemer bij deelname aan een Actie verstrekt aan Eindhoven Airport 
worden te allen tijde zorgvuldig behandeld conform de toepasselijke privacywetgeving.  

2. Eindhoven Airport verwerkt naam, e-mailadres en telefoonnummer van Deelnemers om 

Acties te kunnen uitvoeren en contact op te nemen met winnaars van Acties.  

3. De persoonsgegevens van Deelnemers worden binnen vier (4) weken na uitreiking van de 

prijs en na afronding van de Actie verwijderd. 

4. In het Privacy Statement – Algemeen (https://www.eindhovenairport.nl/nl/privacy-en-

cookieverklaring) is meer te lezen over hoe Eindhoven Airport met persoonsgegevens 

omgaat en wat de (privacy)rechten van Deelnemers zijn. Onder paragraaf ‘online wedstrijden 

en campagnes’ staat concreet beschreven hoe Eindhoven Airport omgaat met 

persoonsgegevens in het kader van winacties. 
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