Algemene Actievoorwaarden “Theater Walhalla – nieuw seizoen ”
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Theater Walhalla –
Nieuw Seizoen 17/18” van Theater Walhalla. Door deel te nemen aan de actie, gaan
deelnemers automatisch akkoord met deze voorwaarden.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Theater
Walhalla – Nieuw Seizoen 17/18”, welke wordt georganiseerd voor rekening en
risico van Theater Walhalla gevestigd te (3072 AN) Rotterdam, aan de Veerlaan 11,
(hierna: Theater Walhalla) De prijzen worden beschikbaar gesteld door Theater
Walhalla.
1.2 De actie heeft tot doel het promoten van Theater Walhalla.
1.3 Door deel te nemen aan de actie, gaat de deelnemer automatisch akkoord met de
voorwaarden. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kan er
niet worden deelgenomen. Indien de deelnemer toch deelneemt, is de deelname
ongeldig.
1.4 De actie en voorwaarden zijn volledig overeenkomstig de Gedragscode
Promotionele Kansspelen.
2. Actie
2.1 Theater Walhalla organiseert de promotieactie “Theater Walhalla – Nieuw
Seizoen 17/18”. Door deelname aan de actie maakt u gedurende de actieperiode
kans op 2 stuks toegangskaarten voor een voorstelling naar keuze van het seizoen
2017/2018.
2.2 De actie “Theater Walhalla – Nieuw Seizoen 17/18” start op …….. 2017 en loopt
tot en met 30 mei 2017. De uitslag van de actie volgt op 31 mei 2017.
2.3 Bij de actie “Theater Walhalla – Nieuw Seizoen 17/18 ” wordt de deelnemers
gevraagd naar welke voorstelling ze zouden willen gaan en met wie. Uit alle
deelnemers worden 4 personen geloot die twee kaarten ontvangen.

3. Deelname
3.1 Deelname is gratis en staat open voor iedereen die geldig staat ingeschreven op
een woonadres in Nederland en akkoord is met deze voorwaarden. Minderjarige
deelnemers verklaren toestemming van (een) ouder(s) of wettelijk
vertegenwoordiger te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Theater
Walhalla kan om opgave van geboortedatum van de deelnemer of een geldig
legitimatiebewijs vragen.
3.2 Indien de gevraagde gegevens, niet, niet volledig of niet helemaal correct zijn
ingevuld, is een deelname ongeldig.
3.3 Deelnemen kan alleen gedurende de looptijd van deze actie.
3.4 Alle medewerkers van Theater Walhalla alsmede van haar participanten en hun
gezinnen zijn van deelname uitgesloten.
3.5 Theater Walhalla is gerechtigd om deelnemers, zelfs zonder opgave van redenen,
definitief of tijdelijk te weigeren en/of een deelname achteraf ongeldig te verklaren.
Dit zal zij in ieder geval doen indien er sprake is van fraude, het niet (voldoende)
naleven van de voorwaarden, technische storing, etc. Of wanneer er sprake is van
onrechtmatig handelen jegens Theater Walhalla.
3.6 Deelnemers gaan er op straffe van verval van hun rechten mee akkoord dat zij
bij het winnen van de prijs op het eerste verzoek volledig meewerken aan de
prijsuitreiking en alle eventuele promotionele activiteiten, zoals bijvoorbeeld
publicatie van foto’s in de kranten en op internet.
4. Kanshebber- en prijswinnaars
4.1 Kanshebber is iedere deelnemer die geldig aan de actie heeft deelgenomen.
4.2 Op 31 mei worden de 4 winnaars geloot. Alle winnaars krijgen hiervan tevens
persoonlijk bericht.
4.3 De geselecteerde winnaars worden hiervan door Theater Walhalla zo spoedig
mogelijk op de hoogte gebracht middel het sturen van een e-mail bericht of per
telefoon.
4.4 De prijswinnaar/prijswinnaars dient/dienen zich bij het ophalen van de prijs
rechtsgeldig te kunnen legitimeren.
4.5 Theater Walhalla is gerechtigd om indien nodig de termijnen zoals opgenomen
in dit artikel met een redelijke termijn te verlengen. Zij zal hiervan steeds zo spoedig
mogelijk melding doen.

4.6 Indien de aan Theater Walhalla verstrekte gegevens van de uiteindelijke
prijswinnaar onjuist zijn, en/of indien hij/zij niet blijkt te bestaan (bijv.
nepdeelnemer), en/of indien hij/zij niet binnen 1 dag door Theater Walhalla is te
traceren via de door hem/haar aan Theater Walhalla verstrekte gegevens, dan wel
indien er binnen deze periode geen contact met hem/haar kan worden verkregen,
zal Theater Walhalla conform artikel 4.2 een nieuwe prijswinnaar selecteren. Dit
proces herhaalt zich tot er een geldige prijswinnaar is gevonden, of totdat er geen
geselecteerde kanshebbers meer zijn. In dat laatste geval zal Theater Walhalla de
prijs verloten onder alle deelnemers zoals door Theater Walhalla aan hem verstrekt.
4.7 Behoudens voor zover geregeld in dit artikel, kan er over de uitslag niet worden
gecorrespondeerd.
5. Prijs
5.1 Er zijn 5 prijzen, te weten 4 x 2 toegangskaarten voor een voorstelling naar
keuze in het seizoen 2017/2018. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting
komt voor rekening van Theater Walhalla. De deelnemer hoeft derhalve geen
kansspelbelasting af te dragen.
5.2 De prijs is op naam gesteld, niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld
voor geld. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de gewonnen prijs worden
doorgevoerd.
5.3 Het gebruik van de door Theater Walhalla ter beschikking gestelde prijs
geschiedt voor rekening en risico van de prijswinnaar. Theater Walhalla kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt of voortvloeiende uit
door haar verstrekte prijs.
6. Persoonsgegevens & privacy
6.1 De persoonsgegevens die Theater Walhalla verkrijgt in verband met de
deelname aan de actie zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens worden behandeld.
6.2 Door deelname aan een actie van Theater Walhalla geeft de deelnemer
toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte
persoonsgegevens. Theater Walhalla verwerkt de verstrekte persoonsgegevens met
inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
6.3 U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden
verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. U kunt dit per e-mail melden aan
promotie@theaterwalhalla.nl.
6.4 Als winnaar kan aan de deelnemer gevraagd worden om medewerking te
verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudende met (de uitreiking van de
prijs voor) de actie. Van deze promotionele activiteiten kunnen foto- en/of audio-

visuele opnamen worden gemaakt. De deelnemer geeft reeds nu voor alsdan
toestemming deze foto- en/of audio-visuele opnamen openbaar te maken en te
verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Theater Walhalla is hiervoor geen
vergoeding verschuldigd aan de winnaar.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Deelname is kosteloos en geschiedt voor rekening en risico van de deelnemers.
7.2 Theater Walhalla . is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze
actie (waaronder tevens wordt verstaan het bezoeken van de website), noch voor
eventuele (technische)storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot
deelname aan het spel of aanwijzing van de winnaar.
7.3 Drukfouten, spelfouten en andere vergelijkbare fouten kunnen niet aan Theater
Walhalla . worden tegengeworpen.
7.4 Het bepaalde in deze voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van
Theater Walhalla ., maar tevens ten behoeve van haar medewerkers, alsmede ten
behoeve van de externe bedrijven die bij de actie betrokken zijn (geweest) en hun
medewerkers.
7.5 De gebruikte foto’s op de website zijn rechtenvrije foto’s. Mochten er
niettemin onvolkomenheden geconstateerd worden, dan wordt Theater Walhalla .,
daarvan graag op de hoogte gesteld.
8. Klachten
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, of bent u niet geheel tevreden met de
dienstverlening dan kunt u zich daarvoor tot onze medewerkers wenden door een
e-mail te sturen naar promotie@theaterwalhalla.nl. Wij zullen zo snel mogelijk na
ontvangst, doch uiterlijk binnen 14 dagen, in contact met u treden zodat wij samen
met u snel tot een geschikte oplossing kunnen komen.
9. Tot slot
9.1 Theater Walhalla . is gerechtigd om, volledig naar eigen inzicht en zonder enige
voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden (inclusief specifieke van toepassing
zijnde actievoorwaarden) voorafgaand of gedurende de looptijd van de actie
eenzijdig te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie
vroegtijdig te beëindigen, te staken, of aan te passen, zonder dat Theater Walhalla .
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de
deelnemers. Theater Walhalla . adviseert daarom de spelvoorwaarden regelmatig te
bekijken. Deze voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten
die onder verantwoordelijkheid van derden worden georganiseerd.

9.2 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden
vernietigd, is Theater Walhalla . gerechtigd één of meer vervangende bepalingen
vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of
vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
9.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

