
Algemene Actievoorwaarden Win Actie Jan van Haasteren Fiat 500 
 
Algemeen 
Deze Actievoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het deelnemen aan de Actie 
‘Win Actie Jan van Haasteren Fiat 500!’ (hierna: ‘Actie’). Deze Actie wordt georganiseerd door 
Blokker B.V. te Amsterdam (hierna: ‘Blokker’) en Koninklijke Jumbo B.V. te Zaandam (hierna: 
‘Jumbo’). 
 
Door deelname aan de Actie, gaat de deelnemer akkoord met deze Voorwaarden (hierna: 
‘Deelnemer’). 
 
Actie & Speluitleg 
- Tijdens de actieperiode van 11 t/m 17 maart 2019 (hierna: “Actieperiode”) ontvang je bij iedere 
besteding in een fysieke Blokker winkel in Nederland een Jan van Haasteren kraskaart, zolang de 
voorraad strekt. 
- Onder de kraslaag van de kraskaart zie je of je: 

➢ 5 euro korting ontvangt op een Jan van Haasteren puzzel; 
➢ of een unieke code online in dient te voeren om te zien of je de winnaar bent van de 

Hoofdprijs. 
- Iedere deelnemer ontvangt in ieder geval €5,- korting op een Jan van Haasteren puzzel. 
 
Hoofdprijs: 1 x 1 jaar lang gratis rijden in een Jan van Haasteren Fiat 500 (aangeboden door Jumbo) 
t.w.v. €3.600,-. 
Korting: 400.000 x kraskaart met een korting t.w.v. €5,- op een Jan van Haasteren puzzel 
(aangeboden door Blokker en Jumbo). 

 

• Het te krassen kortingsbedrag bedraagt €5,- en is direct te verzilveren op een Jan van 
Haasteren puzzel in een fysieke Blokker winkel in Nederland. Overige Jan van Haasteren 
producten zijn uitgesloten om korting op te verzilveren. 

• Het gekraste kortingsbedrag is te verzilveren t/m dinsdag 30 april 2019. 

• Er wordt maximaal 1 kraskaart per persoon per aankoop verstrekt.  

• Het is niet mogelijk om meerdere kraskaarten tegelijk in te leveren om dubbele kortingen te 
verkrijgen. 

• De korting is niet inwisselbaar voor geld en kan niet met terugwerkende kracht worden 
verrekend.  

• De winnaar van de Hoofdprijs dient zijn/haar gegevens achter te laten op 
www.blokker.nl/janvanhaasteren. Voor uitleg over de Hoofdprijs, zie Artikel 3. 

• De Actie is niet van toepassing op blokker.nl, kraskaarten kunnen evenmin worden 
ingewisseld op blokker.nl 

• Personeel van Blokker en Jumbo zijn uitgesloten van deelname. 
 
Artikel 1: Voorwaarden voor deelname 
1.1. Je mag alleen deelnemen aan de Actie indien je 18 jaar of ouder bent. Personen jonger dan 18 
jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de Actie en persoonsgegevens 
achterlaten. Op verzoek van Blokker zal een Deelnemer deze toestemming schriftelijk overleggen. 
1.2. Voor deelname aan de Actie worden geen extra kosten berekend.  
1.3. Je garandeert dat de door jou opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de Actieperiode correct, 
naar waarheid, up-to-date en volledig zijn en blijven. Voorgaande is nodig om de Prijswinnaar de 
Hoofdprijs te kunnen doen toekomen. Blokker is niet aansprakelijk voor opgave van verkeerde 
gegevens, voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, 
vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemer.  

http://www.blokker.nl/janvanhaasteren


1.4. Kraskaarten worden uitgegeven van 11 t/m 17 maart 2019 in fysieke Blokker winkels in 
Nederland. Daarna kun je geen kans meer maken op de Hoofdprijs. Gekraste kortingsbedragen zijn te 
verzilveren t/m 30 april 2019. 
1.5. De Prijswinnaar van de Hoofdprijs moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 

 
Artikel 2: Bepalen van de winnaar  

2.1. De winnaar van de Hoofdprijs wordt vastgesteld nadat deze persoon zich online heeft gemeld en 
de winnende unieke code heeft ingevoerd. 
2.2. De winnaar van de Hoofdprijs zal uiterlijk 2 weken na afloop van de Actie publiekelijk bekend 
worden gemaakt via sociale media.  
2.3. Indien de winnaar van de Hoofdprijs zich niet meldt binnen 2 weken na afloop Actie dan behoudt 
Blokker het recht om op een nader te bepalen wijze een andere winnaar aan te wijzen.  
2.3. De Prijzen zijn niet in te wisselen voor geld. 
2.4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
2.5. Indien de Hoofdprijs wordt uitgereikt aan iemand die de Hoofdprijs opeist door zich 
wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden 
door Blokker op deze persoon verhaald.  
2.6. Blokker is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post-of verzendingsbedrijven 
(bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de Prijs.  
 
Artikel 3: De Hoofdprijs  
3.1. De Hoofdprijs bestaat uit: een jaar lang gratis rijden in een, met Jan van Haasteren illustraties 
bestickerde, Fiat 500 ter waarde van €3.600,-. De Hoofdprijs wordt mogelijk gemaakt door Jumbo. 
Het rijden in deze auto zal in zijn werk worden gezet middels een leasecontract. Het jaar gratis rijden 
gaat in vanaf het moment dat het leasecontract is ondertekend door de winnaar. Voorwaarden zijn: 

o Met de auto mag maximaal 10.000 kilometer worden gereden. Bij het overschrijden van de 
10.000 kilometer worden er kosten in rekening gebracht. 

o Benzine is niet inbegrepen in de Hoofdprijs 
o Eventueel gereden boetes zijn voor rekening van de winnaar 
o Voor overige voorwaarden rondom de Hoofdprijs verwijzen wij naar het leasecontract 

 
3.2 Door deelname aan de Actie verklaar je dat je akkoord gaat om mee te werken aan eventuele 
promotionele activiteiten van Blokker en Jumbo in verband met de Actie voor zover dit in 
redelijkheid van je verlangd mag worden, waaronder bijvoorbeeld de Prijsuitreiking. Eventuele foto’s 
en filmpjes van de Prijsuitreiking mogen door Blokker worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. 
Blokker is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer. 
 
Artikel 4 - Rechten Blokker en Jumbo  
4.1. Blokker en Jumbo behouden zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien 
in strijd wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige andere van toepassing zijnde bepaling, 
zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Blokker. 
4.2. Blokker en Jumbo. behouden zich het recht voor om bij het vermoeden van fraude of misbruik, 
zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren. 
4.3. Blokker en Jumbo behouden zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en 
zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 
Prijzen die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke 
voorwaarden en Prijzen in alle redelijkheid niet van Blokker en Jumbo. verlangd kan worden.  
 
Artikel 5: Persoonsgegevens  

5.1. Blokker en Jumbo respecterende privacy van deelnemers aan de Actie. Blokker en Jumbo zullen 



er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die je verstrekt door Blokker in 

overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal worden verwerkt.  

5.2 Blokker en Jumbo. gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen voor het 
registreren je deelname aan de Actie, om contact op te kunnen nemen met de Prijswinnaars en de 
prijzen aan de Prijswinnaars uit te kunnen leveren. Meer informatie over hoe Blokker omgaat met 
persoonsgegevens vind je in onze privacy verklaring op onze Website.  
 
Artikel 6. Onderhoud en wijzigingen 
Blokker behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten 
gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en haar 
servers. Blokker zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Website nimmer tot enige schade 
gehouden zijn. 
 
Artikel 7. Klachten 
Klachten over de Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan Blokker door contact op te nemen via 
de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden onder vermelding van ‘klacht promotioneel 
kansspel’. Blokker zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de Deelnemer over 
de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, 
bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 
Kansspelautoriteit. 
 
Artikel 8. Overige bepalingen 
8.1. Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke 
weergave kan afwijken.  
8.2. Eventuele kansspelbelasting die in verband met de Prijs moet worden betaald, komt voor 
rekening van Blokker, tenzij anders vermeld. 
8.3. Blokker en Jumbo handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 
2014. 
8.4. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. 
8.5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
8.6. Alle geschillen die uit de Actie en/of Actievoorwaarden voortvloeien, zullen worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
Artikel 9. Contact 
Blokker BV 
Hessenbergweg 8 
1101 BT Amsterdam 
klantenservice@blokker.nl 

http://www.blokker.nl/nl/blknl/content/privacystatement

