WIN! 3 X 2 VIP TICKETS VOOR WORLD
SUPERBIKE IN ASSEN

Exclusief VIP arrangement
Als je nu bij ons een energiecontract afsluit, maak
je automatisch kans op 2 VIP tickets voor het World
Superbike 2018. Dit spectaculaire evenement vindt
plaats op het TT Circuit Assen. Van vrijdag 20 april
t/m zondag 22 april. Wij verloten in totaal 3 x 2 tickets. Ons exclusieve VIP arrangement bestaat uit:
-

2 tickets voor het hele weekend
Verblijf in de hospitality units van team Milwaukee Aprila óf Althea BMW
Gratis lunch en drankjes gedurende de dag
Toegang tot de Paddock
Deelname aan de Pitwalk en een behind the scenes tour
Meet-and-greet met de rijders van bovenstaande teams
Een Aprilia verrassingspakket

Spelregels
Wil jij het World Superbike van dichtbij meemaken? Kans maken op ons exclusieve VIP arrangement is eenvoudig! Sluit vóór vrijdag
13 april 2018 een zakelijk energiecontract bij ons af en wie weet geniet jij - met z’n tweeën - volop van de races. De drie winnaars worden per
e-mail bekendgemaakt.
Let op
Door deelname aan deze winactie, ga je akkoord met onze Voorwaarden Winacties.
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Voorwaarden Winacties
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de winacties op www.gulfgasandpower.nl, de website van ‘Gulf Gas and Power’. Door deelname aan de
betreffende winactie, gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Voorwaarden. Daarnaast kunnen er per winactie specifieke voorwaarden
van toepassing worden verklaard, indien dit van toepassing is geven wij dat duidelijk aan.
- Elke onderneming kan slechts 1 keer deelnemen.
- De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Gulf Gas and Powe
kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving van de Kamer van
Koophandel.
- Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
- Deelname is uitgesloten voor ondernemingen niet gevestigd in Nederland.
- De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de onderneming. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor
andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet
worden uitgekeerd. Gulf Gas and Power is dan gerechtigd een andere winnaar te trekken.
- De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Gulf Gas and Power mag
de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand en gebruiken voor commerciële doeleinden.
- De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Gulf Gas and
Power gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
- Gulf Gas and Power is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor
eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
- Gulf Gas and Power is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet
conform de Voorwaarden Winacties handelen, dan wel wanneer de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de
winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
- Als één of meer bepalingen van de Voorwaarden Winacties nietig of ongeldig zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de
Voorwaarden Winacties niet aan.
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