SPELVOORWAARDEN
1.

Algemeen
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotiecampagne “Switch Service Promotion" van
bunq B.V. (hierna de "promotie"). De promotie is bedoeld om gebruik van de Overstapservice te
promoten.

2.

Deelnemen

2.1.

Wil je meedoen aan de promotie? Super leuk! Om deel te nemen dien je tijdens de promotieperiode de
Overstapservice in te schakelen met als doel over te stappen van een niet-bunq-account naar een bunq
premium of bunq business account in je eigen naam. Na inschakelen doe je automatisch mee.
Deelname aan de promotie is alleen mogelijk voor inwoners van Nederland die tijdens de gehele
promotieperiode 18 jaar of ouder zijn.
Medewerkers van bunq en andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij het organiseren van de
promotie zijn uitgesloten van deelname.
Door deel te nemen aan de promotie ga je akkoord met deze spelvoorwaarden.
Je deelname aan de promotie eindigt onmiddellijk indien je bunq-account wordt geblokkeerd of als jouw
activatie van de Overstapservice wordt geannuleerd, afgewezen of anderszins eindigt (om welke reden dan
ook).
In de volgende situaties ben je uitgesloten van deelname aan de promotie: (i) als we weten of vermoeden
dat je misbruik maakt of hebt gemaakt onze diensten, (ii) als we van mening zijn dat je handelt of hebt
gehandeld in strijd met het doel van de promotie of (iii) als we van mening zijn dat je (geprobeerd hebt
om) schade aan onze reparatie toe te brengen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om geen prijs
aan je uit te betalen indien een van de bovengenoemde situaties op je van toepassing wordt. In dit geval
zullen we een vervangende winnaar trekken.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

3.

Promotieperiode

3.1.

De promotieperiode loopt van 1 december 2018 tot en met 28 december 2018.

4.

Prijzen

4.1.

Elke prijs bedraagt €10.000 (excl. kansspelbelasting). De totale waarde van de prijzenpot is €40.000 (excl.
kansspelbelasting).
De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor onze rekening en zullen wij direct aan de
Belastingdienst betalen.

4.2.

5.

Winnaars

5.1.

Tijdens de promotieperiode trekken we vier winnaars. Op elk van de volgende dagen zal op willekeurige
wijze één winnaar worden getrokken:

-

7 december 2018
14 december 2018
21 december 2018
28 december 2018

5.2.

Om deel te nemen aan een trekking dien je de dag voor de trekking deelnemer aan de promotie te zijn.
Voor de duidelijkheid, dit betekent, om deel te nemen aan de trekking op 7 december 2018, dien je de
Overstapservice in te hebben geschakeld na het begin van de promotieperiode, maar vóór 6 december
23:59:59.
5.3. Als deelnemer neemt je deel aan alle trekkingen die plaatsvinden na het moment dat je deelnemer bent
geworden, tenzij je deelname (om welke reden dan ook) is beëindigd voor een bepaalde trekking.
5.4. Elke deelnemer heeft maximaal één kans in elke trekking. Dit betekent dat het niet uitmaakt hoe vaak een
deelnemer de Overstapservice heeft ingeschakeld.
5.5. De trekkingen zijn definitief en bindend. Over trekkingen kan niet worden correspondeert.
5.6. Na elke trekking proberen we contact op te nemen met de winnaar. Heb je gewonnen? Gefeliciteerd! Je
prijs wordt binnen 14 dagen na de trekking op je bunq-account bijgeschreven.
5.7. Als we een winnaar niet binnen een redelijke termijn (twee tot drie uur) na de trekking kunnen bereiken,
verliest de winnaar het recht op zijn/haar prijs en zullen wij een vervangende winnaar trekken.
5.8. Indien je hebt gewonnen, kunnen we je om aanvullende identificatie vragen. Als je niet binnen een
redelijke termijn aan dit verzoek voldoet, verliest je het recht op je prijs en zullen wij een nieuwe winnaar
trekken.
5.9. Voorwaarde voor het ontvangen van een prijs is dat je ons toestaat om, nu en in de toekomst, kosteloos, je
persoonsgegevens (naam en foto) voor promotionele activiteiten te gebruiken. Als je niet akkoord gaat
met deze voorwaarde, verliest je het recht op je prijs.
5.10. Indien je de Overstapservice wilt gebruiken, maar niet wilt deelnemen aan de promotie, kun je dit aan ons
laten weten. In dit geval zullen we je uitsluiten van de trekkingen.
5.11. Prijzen zijn persoonsgebonden, niet-onderhandelbaar en niet-overdraagbaar. Elke deelnemer kan maar
één prijs winnen. Als je een prijs hebt gewonnen, zullen we je uitsluiten voor de overige trekkingen.
6.

Aansprakelijkheid

6.1.

Deelnemen is op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
dan ook, die het gevolg is van je deelname aan de promotie.
We accepteren geen enkele aansprakelijkheid indien een winnaar het recht op zijn/haar prijs verliest op
grond van artikel 2.5, 2.6, 5.7, 5.8 of 5.9, of als een winnaar weigert een prijs te accepteren.

6.2.

7.

Diversen

7.1.

De Overstapservice voorwaarden zijn van toepassing op de Overstapservice. Je kunt deze voorwaarden
vinden op onze website (www.bunq.com). Lees de Overstapservice voorwaarden alsjeblieft aandachtig
door voordat je de service inschakelt.
Let op, indien je besluit om de Overstapservice na activatie te stoppen, voordat de overstap periode van
dertien maanden is verstreken, zullen wij kosten in rekening brengen. Op het moment van schrijven
bedragen deze kosten €129,63.
Door deel te nemen aan de promotie geeft je ons toestemming voor de verwerking van je persoonlijke
gegevens voor de promotie en de periode daarna, daarbij rekening houdend met alle relevante wettelijke
bepalingen. Je kunt deze toestemming eventueel op elk moment intrekken, maar dit heeft wel tot gevolg
dat je deelname aan de promotie per direct eindigt.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze
regels en/of de te winnen prijzen te wijzigen, en/of de promotie tussentijds beëindigen, zonder
aansprakelijk te zijn voor enige schade.
De promotie en deze regels worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit
of verband houden met de promotie kunnen uitsluitend worden ingediend bij de rechtbank in Amsterdam.
Voor klachten en vragen kun je contact met ons opnemen via onze support chat of door een email te
sturen naar support@bunq.com. Ons address is Naritaweg 131-133, 1053BS te Amsterdam.
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