1. Aanbieder promotioneel kansspel
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland
Vliegtuigstraat 6F
1059 CL Amsterdam
1.1
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Jeugdfonds Sport &
Cultuur Geefmaand” (hierna: “Actie”), die wordt georganiseerd door Jeugdfonds Sport &
Cultuur Nederland en alle lokale fondsen (hierna “Afzenders”).
1.2
De Actie: bij het doen van een donatie of het achterlaten van contactgegevens maken
deelnemers kans op een prijs van een van de ambassadeurs. Er kan alleen kans gemaakt
worden op een prijs van één gekozen deelnemende ambassadeur. De prijzen worden
willekeurig verloot onder de deelnemers.
1.3
De Actie start op 3 december 2021 en loopt tot en met vrijdag 31 december 2021.
1.4
Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze
spelvoorwaarden.
1.5
De Afzenders zijn te allen tijde gerechtigd deze spelvoorwaarden te wijzigen zonder eerdere
aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Indien van toepassing zal een
gewijzigde versie van de spelvoorwaarden zo spoedig mogelijk op de website worden
geplaatst.
2. Te promoten organisatie
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland en alle lokale fondsen.

3. Termijn voor deelname
Deelnemen aan de Actie is mogelijk van 3 december 2021 t/m 31 december 2021 23.59 uur.

4. Wijze van deelname
4.1
Deelnemers (hierna: “Deelnemer(s)”) kunnen via de website
https://www.jeugdfondssportencultuur.nl/geefmaand gratis deelnemen door hun gegevens

achter te laten. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen om daarbij te doneren aan hun
favoriete ambassadeur.
4.2
Het staat de Deelnemers vrij om meerdere keren deel te nemen via verschillende
ambassadeurs. In dat geval maakt de deelnemer ook kans op de verschillende prijzen van
de betreffende verschillende ambassadeurs. Echter, per ambassadeur kan de Deelnemer
maar eenmalig meedingen om een prijs. Meerdere deelnames via één ambassadeur
vergroten derhalve niet de kans op een prijs.
4.3
Personen (zoals medewerkers en bestuursleden) verbonden aan Afzenders of aan de
deelnemende ambassadeurs zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
5. Uitsluiting van deelname
De Afzenders zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten
van deelname. De afzenders kunnen te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van
deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze
voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Afzenders.

6. Communicatiekosten
Aan de deelname zijn geen communicatiekosten verbonden.

7. Prijzen
Een volledig overzicht van de prijzen van de ambassadeurs, inclusief een beschrijving van
de prijzen vind je hier.
De prijzen zijn niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Het is niet mogelijk te ruilen van prijs.
De prijzen worden door de ambassadeurs gedoneerd. De totale waarde van het
prijzenpakket ligt onder de 4.500 euro. De prijzen zijn niet overdraagbaar.

8. Trekking winnaars
Voor iedere Actie van een ambassadeur wordt een afzonderlijke trekking verricht onder de
deelnemers op donderdag 6 januari 2022. De trekking zal op onpartijdige wijze geschieden.

9. Bekendmaking winnaars
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen twee weken na
beëindiging van de Actie, via het e-mailadres wat is achtergelaten bij de deelname. De
desbetreffende winnaar dient op verzoek van de Afzenders en voor zover relevant
aanvullende (adres)gegevens te verschaffen, zulks binnen zeven dagen na dit verzoek.
Indien de winnaar nalaat om binnen deze termijn de gevraagde gegevens te verschaffen,
heeft de Afzender het recht om de aanspraak op de prijs automatisch te laten vervallen en in
dat geval zal een andere winnaar worden geloot op de wijze zoals vermeld in artikel 8 van
deze Spelvoorwaarden.

10. Deelname onder 18 jaar
Bij deelname aan de Actie is voor minderjarige tot 18 jaar toestemming van een
ouder/verzorger noodzakelijk.

11. Beëindiging van de Actie
De Afzenders behouden zich het recht voor de Actie vóór de afloop van de Actieperiode
geheel of gedeeltelijk stop te zetten, af te zeggen of te beëindigen, dan wel de
Spelvoorwaarden aan te passen wanneer dit op grond van omstandigheden die buiten de
controle van de Afzenders liggen, geboden lijkt.
Deelnemers kunnen uit een dergelijke stopzetting, afzegging of beëindiging op geen enkele
manier aanspraken maken, in het bijzonder geen aanspraak maken op prijsuitkering.

12. Kansspelbelasting
Er wordt door Jeugdfonds Sport & Cultuur geen kansspelbelasting in rekening gebracht over
de te winnen prijzen.

13. Informatie winactie
De algemene spelvoorwaarden en eventuele andere informatie zijn te vinden op op
http://www.jeudfondssportencultuur.nl/geefmaand en
https://geefmaand.mijnjeugdfondsactie.nl/.
Mocht je aanvullende vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via
communicatie.nederland@jeugdfondssportencultuur.nl of 020-6957848.

14. Klachten
Mocht je ontevreden zijn dan horen we dat graag. Klachten kunnen schriftelijk en telefonisch
worden ingediend en worden altijd direct in behandeling genomen. Bekijk onze procedure bij
klachten op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/klachten/.
Deze worden waar mogelijk binnen drie weken afgehandeld. Mocht dit niet het geval zijn,
dan krijgt de inzender binnen deze termijn een ontvangstbevestiging met daarin informatie
over de verdere afhandeling. Wij zijn er als organisatie bij gebaat om geïnformeerd te
worden ten einde onze dienstverlening nog verder te optimaliseren. Daarom horen wij het
graag van je als er iets niet naar wens verloopt.

15. Gedragscode kansspelautoriteit
Deze Actie is in overeenstemming met de gedragscode voor promotionele kansspelen van
de kansspelautoriteit.

