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ACTIEVOORWAARDEN EUROMASTER BANDENSERVICE ACTIE ‘GAMMA RACING DAY 
WINACTIE: 1x ‘GAMMA RACING DAY F1 EXPERIENCE’ EN 5x2 ‘GAMMA RACING DAY 
EUROMASTER VIP-KAARTEN’ 

 
Algemeen 

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘GAMMA 
Racing Day winactie: 1x ‘GAMMA Racing Day F1 experience’ voor de zondag 
en 5x2 ‘GAMMA Racing Day Euromaster vip-kaarten’ voor de zondag (hierna: 
‘de Actie’).  

• De actie wordt georganiseerd door Euromaster Nederland, Postbus 169, 7400 
AD Deventer (hierna: ‘Euromaster’). 

• Deze actievoorwaarden zijn vanaf 31 augustus 2020 te vinden, downloaden 
en printen op de website www.euromaster.nl/gammaracingday (hierna: de 
“Site”). 

• De Actie loopt van maandag 31 augustus 2020 00:00 uur tot en met 
woensdag 23 september 2020 23:59 uur (hierna: de “Actieperiode”) en 
derhalve eindigend op donderdag 24 september 00:00 uur.  

• Euromaster zal de actievoorwaarden niet tussentijds ten nadele van de 
deelnemers wijzigen, maar behoudt zich het recht voor de Actie zonder 
opgave van reden tussentijds te staken. Wijziging van de actievoorwaarden 
dan wel staking van de Actie zal door Euromaster bekend worden gemaakt op 
de Site. 

• Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen. 

Actie 

• De Actie is een kansspelactie waarbij inschrijvers van het GAMMA Racing 
Day inschrijfformulier beschikbaar via www.euromaster.nl/gammaracingday 
gedurende de Actieperiode kans maken op de hoofdprijs van 1 F1 Experience 
beschikbaar tijdens de GAMMA Racing Day op zondag 27 september 2020 óf 
2 van de 10 Euromaster vip-kaarten tijdens de GAMMA Racing Day op 
zondag 27 september 2020 te Assen, Nederland.  

• Er kan 1 F1 Experience in een F1 2-seater worden gewonnen. De rit in de F1 
2-seater is voor één persoon inclusief racekleding en video-opnames. De 
toegang tot de Paddock, het parkeerticket en de catering is voor twee 
personen. De F1 Experience vindt plaats op zondag 27 september 2020. 

• Aanvulling op de F1 Experience: het voertuig is geschikt voor een passagier 
met een maximale lichaamslengte van 1.90 meter en een maximaal gewicht 
van 100 kg.  

• Er kunnen 5 x 2 Euromaster vip-kaarten worden gewonnen om als gast van 
Euromaster aanwezig te zijn op zondag 27 september 2020. Met deze 
toegangsbewijzen krijgen de winnaars toegang tot de Paddock en de 
Euromaster gastenlounge. 
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• De kosten voor vervoer van en naar het circuit in Assen, eventueel 
verblijfskosten en kosten van aankopen ter plaatse et cetera vallen niet onder 
de Actie en komen voor rekening van de winnaars zelf.  
 

Deelname 

• Bij een correcte en volledige inschrijving via het GAMMA Racing Day winactie 
inschrijfformulier beschikbaar op www.euromaster.nl/gammaracingday 
gedurende de Actieperiode maak je kans op de F1 Experience of Euromaster 
vip-kaarten om als gast van Euromaster aanwezig te zijn.  

• Deelname is alleen mogelijk op basis van een uniek e-mailadres. Wanneer 
een e-mailadres vaker dan één keer voorkomt, wordt de laatste inschrijving 
meegenomen in de loting.   

• Deelname aan de Actie staat open voor personen van 18 jaar en ouder met 
een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.  

• Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Euromaster en het 

reclamebureau en hun directe familieleden, alsmede voor iedereen die op 
enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de Actie. 

• Door aan de Actie deel te nemen ga je akkoord met deze actievoorwaarden. 

Aanwijzing winnaars 

• De winnaar wordt op onpartijdige wijze door het lot gekozen middels een 
trekking door een Notaris of andere onafhankelijke derde.  

• De trekking vindt plaats uiterlijk in week 39, 2020, na sluiting van de Actie. 
• Winnaars worden in de periode donderdag 24 september tot en met vrijdag 25 

september per telefoon geïnformeerd over de uitslag. 
• Winnaars ontvangen de kaarten in week 39 per post of halen de kaarten op 

zondag 27 september 2020 op een nader af te spreken locatie op (nabij het 
TT Circuit Assen). Als je na vrijdag 25 september niets hebt ontvangen (de 
kaarten of de afhaallocatie), neem dan contact op per mail met Euromaster, 
via gen.nl.klantenservice@euromaster.com.  

• De prijs is overdraagbaar doch niet inwisselbaar voor geldbedragen of 
anderszins. 

• De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van 
Euromaster. 

• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

Publiciteit 

• Door deel te nemen ga je ermee akkoord dat de voor deelname verstrekte 
naam en woonplaatsgegevens voor pr-doeleinden rond de bekendmaking van 
de winnaars gebruikt mogen worden. 

• Door deel te nemen ga je ermee akkoord dat beeldmateriaal gemaakt tijdens 
de GAMMA Racing Day voor pr-doeleinden gebruikt mag worden.  

 

http://www.euromaster.nl/
mailto:gen.nl.klantenservice@euromaster.com


Versie 2 

 

 

 

 

Aansprakelijkheid 

• Euromaster is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen 
van) gebreken in de door Euromaster en/of door derden te verstrekken prijs. 

• Euromaster besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de 
Actie en het beheer van de Site. Desondanks kan het voorkomen dat de 
weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele 
onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Site of 
andere door Euromaster openbaar gemaakte (promotie-) materialen van 
welke aard dan ook, kunnen niet aan Euromaster worden tegengeworpen 
noch enige verplichting voor Euromaster doen ontstaan. 

• Euromaster is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die 
voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie en het feitelijk 
bezoek aan GAMMA Racing Day dan wel deelname aan de F1 Experience. 
Euromaster is evenmin aansprakelijk voor schade van welke aard ook die 
samenhangt met het gebruik van de Site of links naar websites van derden op 
haar Site of andere technische faciliteiten. 

• Aanvulling op de F1 Experience: voorafgaand aan de F1 Experience is de 
deelnemer verplicht om de door de organisatie van de GAMMA Racing Day 
opgestelde vrijwaring te ondertekenen.  

• Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Euromaster gelden 
eveneens voor door Euromaster ingeschakeld (hulp)personeel en door haar 
ingeschakelde derden. 
 

Slotbepalingen 

• Vragen of klachten met betrekking tot de Actie kunnen worden gezonden aan 
gen.nl.klantenservice@euromaster.com. U ontvangt altijd binnen 5 werkdagen 
een reactie. 

• Op de Actie, deze actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende 
geschillen is Nederlands recht van toepassing.  

• Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen 
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement 
Overijssel. 

 
 

mailto:gen.nl.klantenservice@euromaster.com

	Algemeen
	Deelname
	Publiciteit
	Aansprakelijkheid

