
Actievoorwaarden 
 
 
 

1. Algemeen 

1.1. Toepasselijkheid 

1.1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing voor de “Jij bepaalt wat jij betaalt actie van 

AtotZ online”. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer ("Deelnemer") uitdrukkelijk 

van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. 

1.1.2. De actie wordt georganiseerd door AtotZ Online, Orbisonstraat 33, 5012BR Tilburg, 

Nederland. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 

73428302 ("Organisator"). 

1.1.3. Organisator heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder 

melding vooraf (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen 

en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. 

1.1.4. Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op 

de actiepagina www.atotzonline.nl/actie worden geplaatst. Voor zover in deze 

actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Organisator over deze gevallen 

beslissen. 

2. De actie 

2.1. Specificatie actie 

2.1.1. De actieperiode loopt van 22-11-2019 t/m 31-12-2019 (“de Actieperiode”). Na het 

verstrijken van de Actieperiode zal inschrijven niet langer mogelijk zijn. 

2.1.2. Organisator mag de actievoorwaarden verder in dit document beschreven te allen tijde 

wijzigen maar zal de vooraf ingeschreven deelnemers daarover altijd informeren. 



2.2. Deelname 

2.2.1. Deelname aan deze actie is voor iedereen toegankelijk. Vereiste voor deelname is het 

accepteren van deze actievoorwaarden.   

2.2.2. Maximaal 1 deelname per persoon. 

2.2.3. De Deelnemer die jonger is dan 18 jaar, dient schriftelijke toestemming te hebben van zijn 

wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan deze actie. 

2.2.4. Medewerkers van Organisator en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze 

actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname. 

2.2.5. Organisator heeft te allen tijde het recht één of meer Deelnemers zonder opgaaf van 

redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. 

2.3. Deelname Wijze, verloop van de wedstrijd en de prijs 

2.3.1. Bezoek actiepagina op de aan u gecommuniceerde URL en vul de gevraagde gegevens in. 

2.3.2. Alleen inzendingen met een volledig en juist ingevuld formulier  worden verwerkt. 

2.3.3. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de actiepagina. 

2.3.4. De trekking vindt uiterlijk plaats op 01-01-2020. De deelnemers aan deze trekking zijn alle 

ingeschreven personen in de periode van 22-11-2019 t/m 31-12-2019. Wanneer de Deelnemer 

heeft gewonnen zal AtotZ online via e-mail en de Facebookpagina van AtotZ online contact 

opnemen met de Deelnemer. De Deelnemer dient binnen 72 uur respons te hebben gegeven. Na 

het verstrijken van deze termijn vervalt de prijs en zal er een nieuwe winnaar worden 

geselecteerd. 

2.3.5 Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer de Organisator toestemming de door de 

Deelnemer opgegeven informatie te gebruiken voor interne communicatie- en 

promotiedoeleinden met een maximum van 8 mails per jaar. Indien de Deelnemer de prijs wint, 



heeft de Organisator tevens het recht om zijn/haar voor- en achternaam voor promotionele 

doeleinden op de Actiesite van de Organisator te gebruiken. 

2.3.6 De prijs betreft een naar wens opgebouwde website tegen een prijs die door de winnaars 

zelf bepaald wordt. Organisator spendeert per website één werkdag aan de eerste opzet waarna 

er 2 revisierondes gehouden worden. Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele 

afwijkingen van de gestelde wensen van de winnaar.  

2.3.7 Door deelname aan de actie gaat de Deelnemer bij winst akkoord met het afsluiten van 

een webhosting contract bij Organisator t.w.v. €3,95 per maand welke voor het eerste jaar 

vooraf betaald dient te worden. Het niet voldoen aan deze voorwaarde geeft Organisator het 

recht om de winnaar achteraf uit te sluiten en een nieuwe winnaar aan te wijzen.  

2.3.8 Bij deelname verwacht Organisator dat Deelnemer voorbereid is op het hebben van een 

website en het aanleveren van recepten, foto’s, slogans, verhalen, teksten, filmpjes, 

geluidsfragmenten, afbeeldingen, tekeningen of andere bijdragen die op de website beschikbaar 

gesteld dienen te worden.  

 

2.3.9 Een webshop of custom build scripts zijn uitgesloten als rechtmatige prijs voor de 

gekozen winnaars van de actie, AtotZ online behoudt zich het recht om de Deelnemers die deze 

wens hebben uitgesproken, persoonlijk te benaderen voor een passend aanbod of alternatief.  

 
3. Aansprakelijkheid, garanties en vrijwaring 

3.1.1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is. Indien je voor deelname 

aan de actie recepten, foto's, slogans, verhalen, teksten, filmpjes, geluidsfragmenten, 

afbeeldingen, tekeningen, of andere bijdragen (hierna gezamenlijk “Inzendingen”) inzendt of ter 

beschikking stelt, garandeer je dat deze Inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele 

eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig zijn en vrijwaar je 

Organisator voor aanspraken van derden terzake. 

3.1.2. Indien blijkt dat de Inzendingen wel inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten 

van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn, behoudt Organisator zich het recht voor jou uit 



te sluiten van deelname aan de Actie en aansprakelijk te stellen voor mogelijk door Organisator 

dientengevolge geleden schade. 

3.1.3. Je garandeert dat je de Inzendingen zelf hebt gemaakt en deze niet van internet hebt 

gehaald. 

3.1.4. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Inzendingen van (andere) 

deelnemers aan de Actie. 

3.1.5. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige 

andere wijze verband houdt met de Actie of jouw deelname aan de actie, waaronder mede 

begrepen maar niet beperkt tot: - de door Organisator te verstrekken prijzen; - het wijzigen, 

onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; - het onrechtmatig 

gebruik van de gebruikte systemen door een derde. 

4. Persoonsgegevens en gegevensverwerking 

4.1.1. Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in 

verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden 

gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs. 

4.1.2. AtotZ online mag de persoonsgegevens van deelnemers opnemen in haar 

gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld a.d.h.v. de AVG.  

4.1.3. Gegevens die opgegeven worden bij deelname aan de Actie of die in het kader van de 

deelname anderszins in het bezit van AtotZ online komen, worden opgeslagen in de database 

van AtotZ online. Deze informatie kan worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen 

van AtotZ online of gerichte communicatie door AtotZ online op social media (b.v. Facebook) of 

display advertising. 

4.1.4. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze Actie of uit 

de door de Organisator te verstrekken prijzen waaronder (maar niet limitatief): ongelukken, 

verwondingen of andere gebeurtenissen gedurende de reis en verblijf en/of vertragingen. 



4.1.5. De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of 

verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). 

4.1.6. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van de Organisator gelden eveneens 

voor door de Organisator ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden, 

waaronder toeleveranciers en/of fabrikanten van de prijzen. 

5. Slotbepalingen 

5.1.Vragen en klachten 

5.1.1. Tijdens de Actieperiode kunnen Deelnemers opmerkingen en/of klachten over deze actie 

en actievoorwaarden kenbaar maken door het contactformulier in te vullen op 

https://www.atotzonline.nl/contact onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en “Jij 

bepaalt wat jij betaalt actie AtotZ online”. 

5.1.2. Is of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de 

Deelnemer en Organisator aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het 

ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, 

gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk 

overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte. 

 

https://www.atotzonline.nl/contact

