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Algemene actievoorwaarden 

KNMV winacties in ledenmagazine GRIP 

1. De winacties in het GRIP magazine wordt georganiseerd door de KNMV in samenwerking met de 

desbetreffende winpartner. In deze winactie, die plaatsvindt in een bepaalde looptijd – te weten van 

het uitkomen van GRIP tot de datum gecommuniceerd op de winpagina in diezelfde GRIP. De KNMV 

bepaalt per winactie welke gegevens en/of motivatie nodig is om deel te nemen aan de winactie. 

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. 

KNMV behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actievoorwaarden 

tussentijds te wijzigen of de actie op te schorten of stop te zetten.  

2. Deelname staat open voor een ieder die lid is van de KNMV. Deelname is in alle gevallen vrijwillig 

en niet afhankelijk van het aantal jaren lidmaatschap, betrokkenheid bij de vereniging of elke andere 

vorm van voordeel. Werknemers van de KNMV, aan KNMV verbonden organisaties zijn uitgesloten 

van deelname. Eerdere prijswinnaars in GRIP van het lopende jaar mogen deelnemen aan de actie.  

3. KNMV behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment vanwege zwaarwegende redenen 

uit te sluiten van de actie. Redenen voor uitsluiting zijn onder meer, maar niet beperkt tot, de 

schending van deze actievoorwaarden, poging tot manipulatie of beïnvloeding van de uitslag, 

pogingen om het ordelijke verloop van de winactie te verstoren en/of bedreiging of lastigvallen van 

medewerkers van KNMV of andere deelnemers.  

4. Deelname aan een KNMV winactie is mogelijk via de specifieke winpagina op KNMV.nl/winacties/ 

of per email aan actie@knmv.nl, onder vermelding van de winactie. Om deel te nemen dient de 

deelnemer zijn/haar gegevens, relatienummer én motivatie te geven op de winpagina. De winnaars 

worden op basis van de bovenstaande gegevens geselecteerd door een KNMV jury.  

5. De prijswinnaars worden uiterlijk een week na het sluiten van de winactie bekend gemaakt. De 

winnaars worden via e-mail op de hoogte gesteld en dienen binnen één week op deze e-mail te 

reageren om aanspraak te maken op de prijs. Hierbij dient de winnaar zijn/haar volledige naam, 

adres en telefoonnummer op te geven. Wanneer de deelnemer niet binnen één week op de e-mail 

reageert, kan hij/zij geen aanspraak meer maken op de prijs en wordt er door de KNMV jury een 

andere winnaar geselecteerd uit alle inzendingen. Deelname aan de actie is alleen mogelijk indien:  

 Hij/zij lid is van de KNMV 

 Zijn/haar gegevens correct heeft ingevuld 

6. De winactie loopt tot de datum zoals die is weergegeven in de meest recente GRIP, het KNMV-

ledenmagazine.   

7. De beslissing van de KNMV is bindend; over de uitslag wordt in de eerst volgende nieuwsbrief na 

de deadline van de winactie gecommuniceerd waarbij alleen de voornaam en woonplaats worden 

vermeld. Prijzen worden niet contant uitbetaald en zijn niet overdraagbaar. KNMV behoudt zich het 

recht voor prijzen te vervangen door gelijkwaardige andere prijzen.  
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8. Op deze voorwaarden en betreffende actie is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele 

hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter.  

9. Alle persoonsgegevens van de deelnemers worden vastgelegd, verwerkt en gebruikt door KNMV 

ten behoeve van marketingdoeleinden, uitwerking en het beheer van de actie.  

Deelnemers hebben het recht om hun toestemming voor het gebruik van hun gegevens op elk 

moment tijdens de actie of daarna in te trekken door een e-mail te sturen aan serviceteam@knmv.nl  

10. Voor zover wettelijk toegestaan, is KNMV niet aansprakelijk voor enige gevolgen van deze actie, 

tenzij in het geval van grove nalatigheid of een bewuste handeling die het lichamelijk welzijn of de 

gezondheid van de deelnemer in gevaar brengt. KNMV is tevens niet aansprakelijk voor directe of 

indirecte schade zoals winst- of omzetderving en gemaakte kosten, ongeacht of deze schade ten 

tijde van deelname aan de actie al te verwachten was. 
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