
 
 

 

Actievoorwaarden € 5.000 voor de clubkas 

 

1. De actie ‘€ 5.000 voor de clubkas’ wordt aangeboden door de Nationale Grote 

Clubactie BV, Postbus 440, 5000 AK Tilburg (in deze actievoorwaarden vermeld als: 

de organisatie). 

 

2. Deelname aan deze actie is mogelijk van zaterdag 18 september t/m dinsdag 7 

december 2021. 

 

3. Deelname aan de actie ‘€ 5.000 voor de clubkas’ is mogelijk door de aankoop van 

een Superlot in de periode van zaterdag 18 september 2021 t/m dinsdag 7 december 

2021. Het Superlot dient betaald te zijn middels een eenmalige machtiging of via 

contante betaling. Enkel geregistreerde en betaalde Superloten doen mee in de 

trekking op woensdag 8 december 2021.  

 

4. Onder de deelnemers wordt één prijs verloot, ‘€ 5.000 voor de clubkas’. De 

organisatie neemt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening 

en draagt deze af aan de belastingdienst. 

 

5. De gegevens van deelnemende verenigingen en/of individuen worden uitsluitend 

gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en het verzenden van nieuwsbrieven of 

mailings van partners van de Nationale Grote Clubactie met als doel het Nederlandse 

verenigingsleven te faciliteren. 

 

6. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie.  

 

7. Via een trekking door de notaris wordt de winnende Superlot koper en bijbehorende 

vereniging bepaald. De trekking vindt plaats op woensdag 8 december 2021 op het 

kantoor van de Grote Clubactie te Tilburg. 

 

8. De winnaar van de € 5.000,- wordt uiterlijk donderdag 31 december 2021 op de 

website van de Grote Clubactie bekendgemaakt. De organisatie is niet aansprakelijk 

voor eventuele typ-, druk- en/of zetfouten. De prijs wordt toegekend aan de 

vereniging welke het winnende Superlot heeft verkocht en niet aan een individu. 

 

9. De organisatie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm 

dan ook door het deelnemen aan deze actie. De organisatie is niet aansprakelijk voor 

storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of 

verlies van gegevens en de organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van 

resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens 

door een deelnemer. 

 

10. De organisatie behoudt zich het recht om op ieder moment zonder opgaaf van 

redenen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden van 

de actie te wijzigen, mits dit niet ten nadele is van de deelnemers. 

 



 
 

 

11. Deze actievoorwaarden staan gepubliceerd op clubactie.nl en zijn gratis te 

raadplegen. Informatie betreffende deze actie is te verkrijgen via de Grote Clubactie: 

info@clubactie.nl of 013 - 455 28 25. 

 

12. Klachten over deze actie kunnen ingediend worden via e-mail: info@clubactie.nl 

o.v.v. ‘‘€ 5.000 voor de clubkas 2021’. De indiener van de klacht krijgt uiterlijk binnen 

1 maand inhoudelijk een reactie. 

 

13. Aan de invulling en organisatie van de actie ‘€ 5.000 voor de clubkas’ kunnen door de 

lotenverkoper, clubcoördinator en ouders geen rechten worden ontleend. Door 

deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze 

actievoorwaarden. De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om 

uitvoering te geven aan de actie.  

 

14. Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode 

Promotionele Kansspelen alsmede de Wet Bescherming Persoonsgegevens en 

overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In de gevallen waarin deze 

voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de organisatie. 

 


