
 

 

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winactie van PSV in samenwerking 

met Brainport Development, ‘Ons verhaal achter het shirt’. Lees ze goed door en je bent volledig op de 

hoogte van de regels die gelden.  

 

Actievoorwaarden en spelregels win- en reviewacties  

• Deze voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie ‘Ons verhaal achter het 

shirt’ (de “Actie”), die wordt georganiseerd door PSV N.V., gevestigd in (5616 NH) Eindhoven aan de 

Frederiklaan 10A (“PSV”) en Brainport Development, gevestigd in (5651 GW) Eindhoven aan de 

Achtseweg Zuid 159H.  

• Deelname aan deze Actie is gratis.  

• Deelname vindt plaats wanneer u de gevraagde gegevens via het inschrijfformulier hebt ingevuld en 

succesvol verzonden. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.  

• Deelnemers aan de Actie maken kans op een door één van de spelers van PSV gedragen shirts t.w.v 

€110,- tijdens de wedstrijd PSV – FC Twente op zondag 26 januari 2020.  

• De beschikbare shirts wordt onder de deelnemers verloot middels een trekking met maximaal 20 

trekkingen.   

• Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de 

deelname aan een prijsvraag. PSV heeft het recht om u om een kopie van uw geldig legitimatiebewijs 

te vragen.  

• Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.  

• Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden 

van PSV en Brainport Development. U kunt die instemming niet herroepen.  

• De looptijd van de Actie is 26 januari 2020 vanaf 16.45 uur tot en met 9 februari 2020 23.59 uur. 

• Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en 

woonachtig zijn in Nederland of België. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te 

hebben van hun ouders/verzorgers. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.  

• De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig door PSV en op onpartijdige wijze.  

• Winnaars worden uiterlijk 14-02-2020 persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de 

Actie is deelgenomen.  

• PSV en Brainport Development kunnen, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, 

deze Actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave 

van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.  

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

• De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.  

• De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door 

PSV en Brainport Development voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.  

• Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens 

achterlaten. Indien PSV en Brainport Development niet over de juiste of volledige gegevens 

beschikken, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft 

opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen 



 

 

behouden PSV en Brainport Development zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie 

middels trekking tot winnaar aan te wijzen.  

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de 

directie van PSV en Brainport Development. Dit besluit is bindend.  

• PSV en Brainport Development handelen met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode 

Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.  

• Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de 

deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen PSV en Brainport Development, partners, 

sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.  

• Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze 

Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-

Brabant.  

• Op de Actie is het Privacy Statement van PSV en Brainport Development van toepassing zoals 

gepubliceerd op https://www.psv.nl/privacy-statement.html en 

https://brainporteindhoven.com/nl/disclaimer-en-privacy.  

• Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.  

• Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 040-

2505622.  
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