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Actievoorwaarden

Ziggo winactie Ziggo Music Session met Bastille
Actieperiode: 1 februari 2019 t/m 4 maart 2019
Deelname
▪
De Ziggo Music Session met Bastille winactie vindt plaats ziggo.nl/wow.
▪
Je kunt meedoen aan de winactie door je tussen 1 februari 2019 en 4 maart 2019 aan te melden op www.ziggo.nl/wow. Uit de
kandidaten die zich hebben aangemeld trekken we 25 winnaars voor de tickets (2 tickets per winnaar). Kandidaten die een vraag
hebben ingevuld voor Bastille maken daarnaast nog kans om de vraag te mogen stellen aan Bastille. Deelnames die buiten de
actieperiode vallen, komen niet in aanmerking voor een prijs. Daarnaast worden er 5 meet en greets met Bastille verloot onder de
deelnemers die zowel klant zijn bij Vodafone als Ziggo.
▪
Om kans te maken op tickets voor de Ziggo Music Session met Bastille moet je op het moment van de vaststelling van de prijs,
klant zijn bij Ziggo. Dat wil zeggen dat op het adres van de prijswinnaar een Ziggo-abonnement actief moet zijn.
▪
Om kans te maken op Meet & Greet met Bastille tijdens de Ziggo Music Session moet je op het moment van de vaststelling van de
prijs, klant zijn bij zowel Vodafone als Ziggo. Dat wil zeggen dat op het adres van de prijswinnaar een Vodafone en Ziggo
abonnement actief moet zijn.
▪
Als je wint, moet één van de 2 plekken ingevuld worden door iemand van 18 jaar of ouder.
▪
Om deel te nemen aan deze winactie moet je 18 jaar of ouder zijn
▪
De winnaar wordt getrokken op onpartijdige wijze door een willekeurige computerselectie.
▪ Je gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en worden alleen voor de
actie gebruikt waar jij je gegevens voor achterlaat. De gegevens worden vernietigd na 10 dagen, mits jij (in het
verleden) toestemming hebt gegeven aan Ziggo benaderd te willen worden door Ziggo over
nieuws/acties/entertainment.
De prijs
▪
De prijs wordt beschikbaar gesteld door Ziggo B.V.
▪
De prijs bestaat uit 25 x 2 toegangsbewijzen tot de Ziggo Music Session (t.w.v. €50 p/st) en 5 x 2 meet & greets met Bastille.
▪
De winnaar krijgt toegang tot de Ziggo Music Session met Bastille die op zondagmiddag 10 maart 2019 plaats vindt in een nader te
bepalen locatie in de regio Amsterdam
▪
De winnaar van de meet & greet krijgen naast toegang tot de Ziggo Music Session met Bastille die op zondagmiddag 10 maart
2019 plaats vindt in een nader te bepalen locatie in de regio Amsterdam, ook een meet & greet met Bastille. Deze meet & greet zal
na het evenement plaats vinden.
▪
De winnaars hebben recht op twee kaarten: een voor zichzelf en een voor een gast naar keuze. De winnaar hoeft de naam van de
gast niet vooraf aan Ziggo door te geven.
▪
De prijs is niet inwisselbaar tegen een geldelijke vergoeding.
▪
De winnaar dient ten tijde van het event 18 jaar of ouder te zijn. De prijs is niet overdraagbaar, legitimatie is verplicht voor toegang
tot het event.
▪
De te winnen Ziggo Music Session met Bastille tickets zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen dan de winnaar en de
gast van zijn of haar keuze.
▪
De winnaars dienen hun komst 4 dagen voor het evenement te bevestigen. Zonder deze bevestiging worden de plekken
vrijgegeven.
Bekendmaking winnaar
De winnaars van de toegangsbewijzen voor de Ziggo Music Session met Bastille worden uiterlijk 6 maart via e-mail benaderd.
De winnaars van de meet & greet met Bastille worden uiterlijk 6 maart via e-mail benaderd.
De winnaar dient binnen 24 uur te bevestigen of hij/zij de prijs in ontvangst wil nemen. Volgt er binnen die tijd geen reactie of geeft
de deelnemer te kennen de prijs niet te willen, dan selecteert Ziggo een andere winnaar.
Overig
▪
▪

▪
▪
▪
▪

De winnaar zal op verzoek van Ziggo medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Ziggo, voor zover dit in redelijkheid
van hem/haar verlangd mag worden.
Van de Ziggo Music Session worden opnames gemaakt. Met het betreden van de Ziggo Music Session geeft de winnaar
toestemming aan Ziggo voor de opnames van het evenement en het naar eigen inzicht en kosteloos te gebruiken en te exploiteren
op welke wijze dan ook.
Ziggo behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of anderszins onrechtmatig of onjuist voorkomen te
weigeren.
Ziggo B.V. behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
Medewerkers van Ziggo en andere participanten die betrokken zijn bij deze campagne zijn uitgesloten van deelname.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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▪
▪
▪
▪

Ziggo B.V. is niet aansprakelijk indien het event door omstandigheden die buiten haar macht liggen, wordt verzet of afgelast.
Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.
De winnaars zijn bij het betreden van de Ziggo Dome gebonden aan de geldende Ziggo Dome huisregels.
Bij overtreding van de geldende Ziggo Dome huisregels heeft de organisator het recht om de actie direct te beëindigen. De
huisregels zijn o.a. op de website van Ziggo Dome te vinden: http://www.ziggodome.nl/index.php?search=huisregels.

Vragen
▪
Voor vragen en/of klachten over de actie kan er contact met ons worden opgenomen via
www.twitter.com/ziggowebcare of www.facebook.com/ziggocompany
1 februari 2019 | Ziggo B.V. | Atoomweg 100 | 3540 AA | Utrecht | KvK 37026706.
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