
 
Actievoorwaarden ‘Nieuwjaarstrekking’ 

1. De aanbieder van de actie ‘Nieuwjaarstrekking’ (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 einde van SamenGezond-punten en de 

webshop, waarbij deelnemers van SamenGezond de mogelijkheid krijgen SamenGezond-

punten om te ruilen voor loten. 

3. De Actie loopt van 31 oktober 2022 tot en met 10 januari 2023. 

4. Deelname is gratis en staat open voor een ieder die beschikt over SamenGezond-punten. 

Door een bestelling te plaatsen in de webshop kunnen SamenGezond-punten ingewisseld 

worden voor loten. 

5. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer toestemming zijn of haar e-mailadres te 

gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie. 

6. De volgende prijzen zijn te winnen: 

i. 1x – Elektrische fiets t.w.v. €2500,-  

ii. 1x – Coolblue tegoed t.w.v. €400,-  

iii. 2x – bol.com tegoed t.w.v. €200,- 

iv. 4x – bol.com tegoed t.w.v. €100,- 

v. 5x – Vaude Aqua Back Deluxe Single fietstassen t.w.v. €80,- 

vi. 20x – Fresh ’n Rebel Powerbank t.w.v. €60,- 

vii. 10x – Abus Ivera kettingsloten t.w.v. €54,95 

viii. 10x – Decathlon tegoed t.w.v. €50,- 

ix. 10x – Fresh ‘n Rebel portable speaker t.w.v. €40,95 

x. 40x – Walra handdoekenset t.w.v. €34,- 

xi. 30x – Mobiparts True Wireless earbuds 3 t.w.v. €32,95 

xii. 10x – Bourgini dumbbelset 2 kg t.w.v. €29,99 

xiii. 35x – Bourgini Fitnessmat t.w.v. €29,99 

xiv. 50x – Bladcadeau tegoed t.w.v. €25,- 

xv. 25x – Mobiparts Universal Mangetic Vent Holder t.w.v. €17,99 

xvi. 60x – Pathe filmbon t.w.v. €12,50 

xvii. 15x – Mok met foto t.w.v. €9,99 

xviii. 250x – HEMA tegoed t.w.v. €5,- 

7. Er is één trekking. Winnaars worden door loting bepaald. De trekking vindt plaats op 10 

januari 2023. 

8. Er is maximaal één prijs per deelnemer te winnen. De winnende lotnummers worden bekend 

gemaakt op 10 januari 2023 via www.samengezond.nl/nieuwjaarstrekking-uitslag. Met 

deelnemers met winnende loten wordt per e-mail contact opgenomen. 

9. Eventuele kansspelbelasting wordt door de aanbieder betaald.  

10. De actievoorwaarden worden vermeld bij de bestelling van loten en zijn toegevoegd bij elk 

besteld lot. 

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

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

12. 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.  

13. 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. 

14. 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 

http://www.samengezond.nl/nieuwjaarstrekking-uitslag/
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vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de 

deelnemers. 

15. SamenGezond zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie 

vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming 

behandelen.  

16. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer toestemming zijn persoonsgegevens te 

gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, namelijk het e-mailadres voor het 

toesturen van bestelde loten en voor het informeren over de trekkingsuitslag.  

17. Bij het verwijderen van het SamenGezond-account vervallen bestelde loten. 

18. De actievoorwaarden zijn opgenomen bij het bestellen van loten. Door het bestellen ga je 

akkoord met deze voorwaarden. 

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