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Deze algemene voorwaarden voor prijsvraag/winactie zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op 
de Facebookpagina, website en alle andere sociale media van 999 Games b.v. Door deelname aan de 
betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden 
prijsvraag/winactie. 

01) Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
02) 999 Games bv is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 

Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen 
of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan 
te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat 999 Games bv daardoor op enigerlei wijze tot 
vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de 
prijsvraag/winactie, zal door 999 Games bv op haar website op passende wijze publiekelijk bekend 
worden gemaakt.

03) Door deel te nemen aan deze actie gaat u automatisch akkoord met de actievoorwaarden.
04) De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. 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 prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet
worden uitgekeerd.

05) 999 Games b.v. selecteert op basis van de actie een winnaar. Als het niet om loting gaat maar om een 
keuze dan is deze volledig subjectief en voorbehouden aan 999 Games. De gekozen reacties moeten 

 binnen het genoemde termijn zijn geplaatst. Maar het tijdstip van de geplaatste reactie heeft geen 
 invloed op de winkans. Als er dubbele antwoorden zijn, kiest of loot 999 Games b.v. een winnaar, 
 afhankelijk van de actie.

06) De winnaar dient binnen twee weken te reageren, anders vervalt het recht op de gewonnen prijs.
07) De door de winnaar verstrekte persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres) worden niet voor verdere 

 doeleinden gebruikt dan het opsturen van de gewonnen prijs en niet verstrekt aan derden.
08) Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname 

 aan de prijsvraag/winactie. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en 
 België of zonder verblijfplaats in Nederland en België.

09) Winnaars krijgen per telefoon, e-mail, Facebookbericht of per post bericht over de gewonnen prijs op het 
 door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

10) 999 Games b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de 
deelnemen aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met 
betrekking tot deelname aan de prijsvraag/winactie of de aanwijzing van de winnaar.

11) 999 Games b.v. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van 
mening is dat deelnemers  niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel 

 indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie 

Voor eventuele vragen, klachten en/of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van 
het “contactformulier”. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. 999 Games b.v. zal zo 
spoedig mogelijk reageren.
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http://www.999games.nl/contact.html

