
Actievoorwaarden
Maak kans op één van de 75 LP’s van Tim Knol

Artikel 1: De Organisator

1. Deze actie wordt georganiseerd door Auto.nl B.V., gevestigd aan de Pieter Braaijweg 8 te Amsterdam, 

hierna te noemen de organisator.

2. Indien de actie wordt gecommuniceerd via social mediakanalen, wordt deze op geen enkele wijze 

gesponsord, gesteund of begeleid door deze partijen.

3. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de organisator.

Artikel 2: De Actie

1. De actieperiode loopt van 25 december 2021 zolang de voorraad strekt.

2. Indien in de actieperiode een bestelling wordt gedaan op Auto.nl en deze bestelling wordt niet binnen 

de wettelijke bedenktermijn geannuleerd, dan wordt aan de eerste 75 (zegge: vijfenzeventig) deelnemers 

een LP van Tim Knol met het nummer Wandering Heart verstrekt. 

3. De actie dient ter promotie van Auto.nl.

4. Door deelname aan deze actie verklaren deelnemers zich bekend met deze voorwaarden en stemmen zij 

daarmee in.

Artikel 3: Deelname en Deelnemers

1. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn, in Nederland woonachtig te zijn met een geldig adres en vaste 

woon- en verblijfplaats.

2. Deelname is gratis.

3. Medewerkers van de organisator, of aan de organisator gelieerde partijen, zijn uitgesloten van deelname.

4. Organisator heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer 

onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of 

probeert te plegen.

Artikel 4: Prijzen en Prijswinnaars

1. Het totale prijzenpakket bestaat uit:

a. 75 LP’s van Tim Knol ter waarde van EUR 8.99,-

2. Prijswinnaars worden vastgesteld aan de hand van het moment van het doen van de bestelling indien de 

bestelling niet wordt geannuleerd.

3. Prijswinnaars worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na beëindiging van de 

actie, schriftelijk per email op de hoogte gesteld.

4. Per klant kan slechts één prijs worden verzilverd.

5. Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komen voor rekening van 

de organisator, tenzij anders vermeld.



6. Deelname is alleen mogelijk als aan alle voorwaarden is voldaan. 

7. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of 

diensten. 

8. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 5: Gegevens en Privacy

1. De organisator gebruikt de gegevens van de deelnemers enkel voor zover noodzakelijk voor de 

organisatie van de actie en voor de toezending van de prijzen.

2. Meer informatie over het beleid van de organisator met betrekking tot persoonsgegevens is te vinden op 

https://www.auto.nl/privacy.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele schade met betrekking tot deelname aan de actie 

en/of die uit het gebruik van gewonnen prijzen zou voortvloeien en is evenmin aansprakelijk voor 

eventuele kosten die winnaars moeten maken om een gewonnen prijs te kunnen aanvaarden.

Artikel 7: Overige Bepalingen

1. Voor zover van toepassing is deze actie opgezet in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode 

Promotionele Kansspelen 2014. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe 

bevoegde rechter in Den Haag.

2. Vragen, klachten en/of andere reacties over deze actie kunnen schriftelijk of per e-mail worden 

verzonden. Stuur uw vraag, klacht of reactie naar Auto.nl B.V., Pieter Braaijweg 8, 1114 AJ, Amsterdam, of e-

mail naar klantenservice@auto.nl. Klachten worden binnen twee weken in behandeling genomen.

3. De organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het 

voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Druk, spel-, zet- of 

vergelijkbare fouten van welke aard dan ook, kunnen niet aan de organisator worden tegengeworpen 

noch enige verplichting voor de organisator doen ontstaan. De organisator aanvaardt daarnaast geen 

enkele aansprakelijkheid voor de opgave van verkeerde of onvolledige (persoons)gegevens door een 

deelnemer.

4. Op de actie (inclusief deze voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5. Deze actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via https://www.auto.nl/muziek en kunnen worden opgeslagen 

of geprint. 


