
 

Algemene actievoorwaarden winacties SeniorPlaza 
 
De winactie wordt georganiseerd door SeniorPlaza, gevestigd te Zevenhuizen. 
 

Deelname actie 
1. Deelname aan de actie is gratis en vrijblijvend. 
2. Deelname vindt plaats wanneer u SeniorPlaza, na aanleiding van de winactie in de 

nieuwsbrief, een e-mail heeft gestuurd met het antwoord van de vraag. 
3. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden. 
4. Iedereen mag slechts één keer deelnemen aan de actie. 
5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informatie bij de deelname aan de winactie. 
6. Deelname aan een actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. 
7. Deelname aan een actie is alleen mogelijk voor mensen met een (post-)adres in 

Nederland. 
8. Medewerkers van SeniorPlaza zijn uitgesloten van deelname aan de actie. 
9. De looptijd van de actie vermeldt SeniorPlaza altijd bij de beschrijving van de winactie 
10. Deelnemers die niet voldoen aan deze actievoorwaarden kunnen worden uitgesloten 

van deelname. 
11. SeniorPlaza is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de 

acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. 
 

Persoonsgegevens  

1. Persoonsgegevens van deelnemers, die zij opgeven bij deelname, gebruikt SeniorPlaza 
alleen voor de winactie. 

2. De benodigde persoonsgegevens van de winnaars verstrekt SeniorPlaza eenmalig aan 
de externe partij die de prijs van de winactie beschikbaar heeft gesteld, zodat de 
winnaar de prijs toegestuurd kan krijgen. 

3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing. 
 

Winnaar(s) 
Afhankelijk van de winactie is er één winnaar of zijn er meerdere winnaars. In deze 
voorwaarden staat winnaar, maar indien van toepassing geldt winnaars. 

1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting onder de goed 
ingezonden antwoorden. Deze loting vindt op onpartijdige wijze plaats. 

2. Alleen deelnemers die alle in de winactie gevraagde gegevens in hun e-mail geven, 
dingen mee naar de prijs of prijzen. 

3. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via e-mail. 
4. SeniorPlaza is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van 

onrechtmatige deelname of fraude. 
5. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of 

geldbedrag. 
6. SeniorPlaza mag de naam van de winnaar(s) van een winactie in de nieuwsbrief en op 

sociale media noemen. 
 


