ACTIEVOORWAARDEN
“GAMMA winacties 50 jaar”
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de GAMMA winactie van GAMMA Nederland
(“GAMMA”); een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden (Nederland).
Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door
deelname aan de actie ga je als deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
Algemeen
1. De organisator van de Actie is Intergamma B.V. (formule Gamma Nederland), gevestigd en
kantoorhoudende Storkstraat 2, 3833 LB Leusden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 31021056 (hierna: GAMMA).
2. De Actie geldt in de bouwmarkten en bij de online bestellingen van GAMMA en online op
www.gamma.nl/winnen
3. De Actie loopt van maandag 10 mei t/m zondag 29 augustus 2021, (hierna: de Actieperiode).
4. Op de Actie zijn de Actievoorwaarden van GAMMA van toepassing. De Actievoorwaarden van
GAMMA zijn te raadplegen op www.gamma.nl/winnen

Inhoud van de Actie
1. In de Actieperiode ontvangt de deelnemer in een bouwmarkt van GAMMA of bij een online
bestelling een actiekaart met unieke een actiecode. De deelnemer kan deze actiecode invullen
op de speciale actiesite www.gamma.nl/winnen en deze vervolgens bevestigen.
2. Na het invullen van de unieke wincode wordt de deelnemer gevraagd zijn/haar naam, postcode,
straatnaam, huisnummer, geslacht en geboortedatum in te vullen. Optioneel kan de deelnemer
zijn/haar telefoonnummer en/of e-mailadres invullen. Na bevestiging is deelname officieel
bevestigd en doe je automatisch mee in de maand waarin je je hebt aangemeld.
3. Indien de deelnemer zijn/haar telefoonnummer invult, zal de deelnemer éénmalig worden
benaderd door de Staatsloterij en Lotto voor telemarketingdoeleinden.
4. De deelnemer wordt vervolgens gevraagd wat hij/zij zou doen als hij/zij de Jackpot in een loterij
zou winnen. Het door de deelnemer ingevulde antwoord dient niet aanstootgevend te zijn, niet
op te roepen tot haat en/of geweld of anderszins in strijd te zijn met de goede zeden of
openbare orde, zulks ter beoordeling van GAMMA. Antwoorden die hier niet aan voldoen, zullen
direct verwijderd worden en dingen niet mee naar een prijs.
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5. Deelname is alleen geldig indien alle verplichte velden volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
Een deelnemer kan meerdere keren deelnemen als een transactie is gedaan in de bouwmarkt of
webwinkel van GAMMA.
6. Gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt in
overeenstemming met de privacywetgeving. Deze zijn te vinden op www.gamma.nl/winnen
7. Het prijzenpakket (incl. btw) van deze Actie bestaat uit:

Prijs
Hoofdprijs
Ford Puma
Winacties badge 1: Week 19 t/m 22
Loungeset Chelva
Karcher K7
Midweek droomparken
Philips HUE make over
Winacties badge 2: Week 23 t/m 26
Makita accuboormachine DF457DWEX2
Vip toegang evenement voor twee personen +
Two seater F2 GAMMA Racing Day
Bison pakket
Bosch robotmaaier Indego XS300
Winacties badge 3: Week 27 t/ 30
Weber Genesis II E-310 GBS Black
Gardena wandslangenbox Roll Up 35 meter incl
tuinspuit
Kleurenpallet, home-makeover AKZO
GAMMA cadeaupas
Winacties badge 4: Week 31 t/m 34
SKILL gereedschapspakket
Split airco unit
GAMMA voetbaltafel
GAMMA Klusservice
TOTAAL PRIJZENPAKKET

Aantal

Eenheidsprijs incl. BTW
1 €
1
1
1
1

39.500,00

€
€
€
€

899,00
699,00
700,00
3.000,00

1 €

239,00

1 €
50 €
1 €

4.100,00
50,00
699,00

1 €

999,00

1 €
1 €
1 €

189,00
2.500,00
300,00

1
1
1
1

€
€
€
€
€

299,00
1.599,00
1.000,00
500,00
57.272,00

Het prijzenpakket heeft een totale waarde € 57.272.00 incl. BTW.

Vereisten voor deelname
8. Deelname aan de Actie is enkel toegestaan voor Nederlandse ingezetenen die op het moment
van deelname de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
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9. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van GAMMA en/of andere personen die
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Actie.
10. GAMMA behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten en/of te
beëindigen, mits dit niet ten nadele is van de deelnemer. Hiervan zal melding worden gedaan op
de actiewebsite. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de
Actie, misbruik of fraude behoudt GAMMA zich het recht voor om deelnames en/of deelnemers
aan de Actie uit te sluiten.

Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking
11. Aan het eind van elke 4 weken worden de maandwinnaars op onpartijdige wijze aangewezen. De
trekking wordt op willekeurige en onpartijdige wijze uitgevoerd, door de trekkingscommissie
onder het toeziend oog van een notaris. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Week 19 t/m 22:
Maandag 10 mei t/m zondag 6 juni 2021-> Van alle deelnemers in deze periode worden 4
winnaars getrokken. De winnaars worden op maandag 7 juni persoonlijk van de gewonnen prijs
op de hoogte gesteld via e-mail of telefoon (indien vermeld)
Week 23 t/m 26:
Maandag 7 juni t/m zondag 4 juli 2021-> Van alle deelnemers in deze periode worden 3 winnaars
getrokken. De winnaars worden op maandag 5 juli persoonlijk van de gewonnen prijs op de
hoogte gesteld via e-mail of telefoon (indien vermeld)
Week 27 t/m 30:
Maandag 5 juli t/m zondag 1 augustus 2021-> Van alle deelnemers in deze periode worden 3
winnaars getrokken. De winnaars worden op maandag 2 augustus persoonlijk van de gewonnen
prijs op de hoogte gesteld via e-mail of telefoon (indien vermeld)
Week 31 t/m 34:
Maandag 2 augustus t/m zondag 29 augustus 2021-> Van alle deelnemers in deze periode
worden 4 winnaars getrokken. De winnaars worden op maandag 30 augustus persoonlijk van de
gewonnen prijs op de hoogte gesteld via e-mail of telefoon (indien vermeld)
12. Aan het eind van de Actie en actieperiode wordt de hoofdprijswinnaar aangewezen. De trekking
wordt op willekeurige en onpartijdige wijze uitgevoerd, door de trekkingscommissie onder het
toeziend oog van een notaris. Uit alle deelnemers gedurende de actieperiode wordt er 1 winnaar
getrokken. De winnaar wordt op maandag 30 augustus persoonlijk van de gewonnen prijs op de
hoogte gesteld via telefoon (indien vermeld) en/of e-mail (indien vermeld). Over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd.
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13. Indien een winnaar niet binnen 1 maand na de trekkingsdatum is bereikt/reactie heeft gegeven
via de opgegeven NAW-gegevens of optioneel emailadres/ en telefoonnummer, vervalt de prijs
en komt deze toe aan de reservewinnaar die tegelijk met de winnaar wordt aangewezen.
14. De gewonnen prijs en of prijzen per deelname zullen indien mogelijk per post aangetekend
worden toegestuurd. Vooraf zal er overeenstemming plaatsvinden tussen de helpdesk winacties
en de winnende deelnemer op welke wijze de prijs en of prijzen per deelname in ontvangst
worden genomen. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het zoek- of in het ongerede raken
van prijzen die per post zijn verzonden.
15. De winnaar kan niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs in ontvangst te nemen en/of
van de gewonnen prijs gebruik te maken.
16. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door GAMMA ingehouden.
17. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar voor contanten en/of andere prijzen.
18. In geval incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een redelijk
vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt GAMMA
zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een
prijs (achteraf) te laten vervallen.
Publiciteit
19. De winnaar stemt er door middel van deelname aan de Actie mee in dat zijn/haar naam
genoemd/geplaatst wordt op de diverse kanalen van Opdrachtgever. Zoals website en social
accounts.
20. Indien de winnaar op verzoek van GAMMA meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal
rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaar. Een aanvullende
quiteclaim dient te worden getekend vanuit GAMMA.
21. De winnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding in welke vorm dan ook en doet afstand van
enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze Actievoorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal)
zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van GAMMA.

Vragen/klachten
22. De deelnemer aan deze Actie kan binnen 30 dagen na 29 augustus 2021 uitsluitend schriftelijk
reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs via e-mailadres
helpdesk@gammawinactie.nl. Een daarna ontvangen reclame wordt niet meer in behandeling
genomen en de eventuele rechten van de betreffende deelnemer zijn dan vervallen.
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23. Over de Actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. In de gevallen waarin de
Actievoorwaarden niet voorzien beslist GAMMA. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via de
bouwmarkt en zijn te vinden op de website van GAMMA. GAMMA behoudt zich het recht voor
om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie
voortijdig te beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de website
www.gamma.nl/winnen
Slotbepalingen
24. GAMMA, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer
aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade,
gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of
voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van de gewonnen prijzen en/of
verkregen producten.
25. Alle rechten van intellectueel eigendom die mogelijk rusten op teksten, afbeeldingen, lay-out,
software en/of overige informatie omtrent de Actie komen toe aan GAMMA.
26. Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins
ontoelaatbaar gedrag behoudt GAMMA zich het recht voor om de betreffende deelnemer uit te
sluiten. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins
ontoelaatbaar gedrag is GAMMA gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.
27. GAMMA is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website
www.gamma.nl/winnen, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de
communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
28. Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.
29. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van GAMMA.
30. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
31. Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van GAMMA
en GAMMA handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.
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