
Spelvoorwaarden HANOS Prijzenfestival 2017 
 
 
Algemeen: 

 

 Van 9 t/m 29 oktober 2017 ontvangt een klant bij besteding van minimaal € 150,- (inclusief BTW) in 
de zelfbedieningsgroothandels van HANOS Internationale Horecagroothandel een lot met daarop 
een unieke code.  

 Per factuur met een besteding vanaf €150 (exclusief rookwaren en emballage) wordt één lot 
uitgereikt. 

 Een klant kan deelnemen aan het HANOS Prijzenfestival door middel van invoering van de 
persoonlijke gegevens en de unieke code via www.hanos.nl/prijzenfestival.  Door invoering van de 
gegevens en de code maakt de deelnemer kans op één van de honderden prijzen. 

 Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 
toepassing. HANOS verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de 
Gedragscode. 

 Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van 
deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden. 

 HANOS behoudt zich het recht voor om het HANOS Prijzenfestival wegens overmacht op elk 
gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over 
te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers. Wijziging 
of beëindiging zal via de website www.hanos.nl/prijzenfestival  bekend worden gemaakt. 

 Deelname geldt zolang de voorraad loten strekt.  
 
Deelnemers: 
 

 Deelname is mogelijk d.m.v. besteding van minimaal €150,-  en staat open voor alle klanten met 
een geldige klantenpas, met uitzondering van werknemers en hun gezinsleden van HANOS en/of 
aan haar gelieerde ondernemingen.  

 Deelname is alleen voor personen vanaf 18 jaar met een vaste woon- en verblijfplaats in 
Nederland, België, of Duitsland.  

 HANOS heeft het recht om een deelnemer aan het Prijzenfestival buiten te sluiten, indien blijkt dat 
de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, of op andere wijze 
fraude pleegt, of probeert te plegen. 

 HANOS kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door een 
deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail-, of postadres, dat leidt naar een verkeerd of 
onbekend adres van de deelnemer. 

 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen, zoals internetvoorzieningen, 
om aan het HANOS Prijzenfestival deel te nemen. 

 Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid 
van deze spelvoorwaarden.  

 
Prijzen: 

 

 De prijzenpot bestaat uit de volgende prijzen: 2 culinaire reizen naar San Sebastian voor 2 
personen, 3 Librije arrangementen voor 2 personen, 1 wijnreis voor 2 personen, 16 iPad Pro, 16 
koffiemachines, 16 Big Green Eggs, 16 BBQ’s, 16 pannen, 16 loungesets, 16 ballonvaarten voor 2 
personen, 16 tabletop cheques  t.w.v. 1000 euro, 25x entree Wildlands voor 4 personen, 37x 
entree Burgers Zoo voor 4 personen, 50 vouchers t.w.v. 150 euro voor Carré, 25x entree Spa 
Zuiver voor 2 personen, 25x entree Scheepvaartmuseum voor 4 personen, 100 opblaasbare 
banken. De winnende loten worden middels een computerprogramma op onpartijdige wijze 
aangewezen.  

 De winnaars van de prijzen worden binnen tien weken na afloop van de actieperiode bekend 
gemaakt en persoonlijk door HANOS benaderd. 

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 Een gewonnen prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, 
inwisselbaar of uit te keren in geld.  

 Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door en voor rekening van HANOS. 

http://www.hanos.nl/prijzenfestival
http://www.hanos.nl/prijzenfestival


 De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. HANOS is niet verantwoordelijk 
voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen en biedt tevens geen garantie bij breuk 
of schade na enige tijd. 
 

Aansprakelijkheid:  

 

 De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de 
prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. 

 HANOS is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of 
samenhangt met deelname aan het HANOS Prijzenfestival. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare 
fouten kunnen HANOS niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een 
verplichting voor HANOS in het leven roepen.  

 HANOS is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het 
gebruik van de website.  

 HANOS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met 
deelname aan het HANOS Prijzenfestival maakt. 

 Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. HANOS 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar. 

 Indien de prijs bestaat uit een cheque voor een uitje of activiteit (kaarten voor een voorstelling, 
ballonvaart, sauna arrangement enz.) kan er bij afgelasting, om welke reden dan ook, geen 
aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. 

 
Overige spelvoorwaarden: 

 

 HANOS zal de gegevens van de winnaars uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze actie. 
Deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid hun persoonsgegevens te laten verbeteren door 
contact op te nemen met HANOS.  

 De winnaars van de prijzen geven HANOS toestemming om hun namen en eventueel mogelijke 
foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met dit prijzenfestival en zullen hun 
overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van HANOS verlenen voor 
zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaars die hun medewerking verlenen 
aan promotionele activiteiten van HANOS hebben daarmee geen recht op een financiële 
vergoeding. 

 HANOS garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door 
haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die HANOS aan het 
beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. 

 Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over het HANOS Prijzenfestival of deze voorwaarden 
kunnen schriftelijk of digitaal gesteld worden. Stuur deze vragen naar HANOS Internationale 
Horeca Groothandel, Antwoordnummer 1014, 7300 VB te Apeldoorn, of stuur een e-mail naar 
info@hanos.nl. 

 HANOS gaat zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers. HANOS zal de wet en 
regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens in acht nemen. 

 Op deze spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
 

HANOS Internationale Horeca Groothandel, kantoorhoudende te Apeldoorn, op het adres 
Stadhoudersmolenweg 37.  

 
Apeldoorn, oktober 2017 

mailto:info@hanos.nl

