
Actievoorwaarden winactie ‘Maak kans op een deelnamebewijs voor de Hartstocht op 10 april 
2021’  
 
<versie 30 maart 2021> 
 
***Let op! Dit zijn de actievoorwaarden voor de actie. Deelname kan alleen met de volgende 
activiteiten: 
-Plaats een comment onder de oproeppost op Facebook van SamenGezond (initiatief van Menzis 
Zorgverzekeraar NV).  
 
Artikel 1 Algemeen 
1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op een deelname bewijs t.w.v. 
15 euro, voor de Hartstocht op 10 april 2021’ (hierna: de “Actie”) van SamenGezond, een initiatief 
van Menzis Zorgverzekeraar NV, (hierna te noemen <Menzis>) organiseert van 1 april t/m 5 april 
2021 (hierna: de “Actieperiode”).  
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de 
Actievoorwaarden. 
3. Menzis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig, 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. 
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kunt u in een privébericht sturen naar 
SamenGezond op Facebook. 
 
Artikel 2 Speelwijze De Actie werkt als volgt:  
Facebook 
• Plaats een comment onder de oproeppost van SamenGezond tussen 1 april 13.00 uur en 5 april 
2021 23:59 uur. 
• Onder alle comments worden 20 winnaars geselecteerd die een gratis deelname bewijs krijgen 
voor de Hartstocht op 10 april 2021.  
• Winnaars worden via Facebook benaderd, na afloop van de actieperiode. Om tijdig de 
deelnamebewijzen te kunnen versturen, dient de winnaar uiterlijk 7 april 2021 zijn/haar e-mailadres 
door te geven. 
 
Artikel 3 Prijzen/actieproducten  
1. De prijs bestaat uit een deelnamebewijs voor de Hartstocht op 10 april 2021. De exacte details 
wordt uitsluitend met, en na bekendmaking van, de winnaars gecommuniceerd. 
2. Een deelnemer kan 1x deelnemen aan de Actie.  
3. De actie is alleen voor deelnemers woonachtig in Nederland. Inzendingen van deelnemers van 
buiten Nederland maken geen kans op prijzen.  
4. Menzis zal onder de deelnemers die voldoen aan de deelname-/actievoorwaarden de 20 winnaars 
selecteren. 
5. Menzis maakt de winnaars via een bericht onder de post bekend en zal de prijswinnaars in een 
privé bericht verder informeren.  
6. Menzis zal geen algemene e-mail of bericht aan alle deelnemers versturen over de uitslag en 
prijswinnaar van de Actie.  
7. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Menzis zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om 
hun prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere 
prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een 
deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen 
aan de prijswinnaar vervalt deze aan Menzis. 



 
 
Artikel 4 Deelname 
1. Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende het spel in Nederland woont.  
2. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.  
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.  
4. Menzis mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende 
deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Menzis het 
vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie 
inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Menzis of derden.  
6. Medewerkers van Menzis zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. 
 
Artikel 5 Gebruik gegevens 

1. Menzis zal alle persoonsgegevens (het e-mailadres van deelnemer) die zij verkrijgt in het kader 

van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene verordening 

gegevensbescherming behandelen.  

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

gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie: het toezenden, via e-mail, van het 

startbewijs voor de Hartstocht op uiterlijk 9 april. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 
1. Menzis, 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 de door 
Menzis ter beschikking gestelde actieprijzen.  
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Menzis 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 Menzis 
openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Menzis niet worden tegengeworpen 
en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Menzis in het leven roepen. 
 
Artikel 7 Diversen 
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.  
2. Menzis zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de 
“Gedragscode promotionele kansspelen 2014”.  
3. Menzis zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.  
 
Artikel 8 Facebook  
1. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord door of geassocieerd met Facebook.  
2. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zaken met betrekking tot deze actie. 
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