
 
Actievoorwaarden ‘Loot mee’ 

1. De aanbieder van de actie ‘Loot mee’ (verder te noemen: de ‘Actie’) is Menzis Leefkracht B.V. 

(verder te noemen: ‘SamenGezond’), gevestigd aan de Lawickse Allee 130 te (6709) DZ 

Wageningen. 

2. Het doel van de Actie is de promotie van het Weekdoel, waarbij deelnemers van 

SamenGezond bij het behalen van hun persoonlijke Weekdoel een lootje ontvangen. Met dit 

lootje neemt de deelnemer automatisch deel aan een maandelijkse verloting. De periodes 

lopen van de eerste maandag van de maand tot de eerste maandag van de volgende maand. 

3. De Actie loopt van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. 

4. Deelname is gratis en staat open voor een ieder die zijn of haar Weekdoel behaalt in de 

SamenGezond App.  

5. Voorafgaand aan elke nieuwe periode worden de te winnen prijzen bekendgemaakt op 

www.samengezond.nl/loot-mee en in het extra doel in de SamenGezond App. 

6. De Actie bestaat uit 12 verlotingen. Winnaars worden door loting bepaald. Verlotingen vinden 

plaats rond de 10e van een maand. 

7. Er is per verloting maximaal één prijs per deelnemer te winnen. De winnende lootjes worden 

bekendgemaakt via www.samengezond.nl/lootje-uitslag. Met de winnaars wordt per e-mail 

contact opgenomen. 

8. Eventuele kansspelbelasting wordt door SamenGezond betaald.  

9. De actievoorwaarden worden vermeld bij elk ontvangen lootje en op 

www.samengezond.nl/privacy. 

10. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kan de deelnemer 

contact opnemen met SamenGezond via www.samengezond.nl/hulp. 

11. SamenGezond, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet 

aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt 

met de Actie en/of in deze Actie ter beschikking gestelde prijzen.  

12. Ondanks de grootst mogelijke zorg die SamenGezond aan het beheer van haar website(s) en 

de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven 

informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door 

SamenGezond openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen SamenGezond 

niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor 

SamenGezond in het leven roepen. 

13. SamenGezond behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder 

voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 

actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit 

vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de 

deelnemers. 

14. Bij het verwijderen van het SamenGezond-account vervallen ontvangen lootjes. 

15. De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. 
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