
Actievoorwaarden “Golfballen winnen met oefenexamens”

• Dit reglement is van toepassing op de actie "Golfballen winnen met oefenexamens” ter promotie 
van Startende Golfers.

• Deelname is alleen mogelijk door een account aan te maken op Startende Golfers en bij het 
maken van oefenexamens moet u ingelogd zijn op uw account om kans te maken op een prijs.

• De actieperiode loopt zolang de dozen golfballen, beschikbaar gesteld voor deze actie, 
beschikbaar zijn.

• Deelname vindt plaats op de volgende wijze:
◦ De deelnemer kan deelnemen aan de actie "Golfballen winnen met oefenexamens” door 

een account aan te maken op de website; www.startendegolfers.nl/registreren
◦ De deelnemer maakt, ingelogd op zijn/haar account, oefenexamens op de website
◦ Alleen volledige oefenexamens worden geaccepteerd, onvolledige examens zullen uit de 

resultaten worden verwijderd.
◦ De oefenvragen uit het nieuwe golfexamen 2013 (oefenvragen met afbeeldingen) tellen 

niet mee.
• U wint op de volgende manier:

◦ Op 26 september 2012 om 00.01 uur wordt de telling van oefenexamens gestart. Vanaf 
dit moment zal bij elk 1000ste examen gekeken worden of dit examen gemaakt is door 
een geregistreerde gebruiker.

◦ Alleen volledige oefenexamens worden meegeteld.
◦ Oefenexamens uit alle categorieën tellen mee.
◦ Indien het 1000ste oefenexamen door een niet geregistreerde (anonieme) gebruiker is 

gemaakt, vervalt de winnaar en wordt de prijs niet uitgekeerd.
◦ De telling blijft doorgaan vanaf de startdatum totdat alle prijzen zijn vergeven.
◦ Bij het winnen van een prijs zal de winnaar een e-mail ontvangen en wordt tevens de 

naam van de winnaar op de website en op twitter gepubliceerd.
• Indien de deelneemer zijn/haar e-mailadres gebruikt voor registratie, zal dit e-mailadres gebruikt 

kunnen worden door Startende Golfers en haar partners voor marketing doeleinden.
• Iedere deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de actie, maar kan maar één keer een prijs 

winnen.
• In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Startende Golfers zich 

het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het 
recht op een prijs te laten vervallen. 

• Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit:
10 x een doos golfballen Pinnacle Gold White (15 golfballen per doos) ter waarde van € 17,95, 
bedrukt met het logo van Startende Golfers en inclusief verzendkosten binnen Nederland. 
Winnaars ontvangen hun prijs op hun postadres die bij het winnen van een prijs wordt gevraagd 
door GVB-Halen.nl. Totale waarde van de prijs is € 24,70,-.

• Indien de winnaar de prijs buiten Nederland wil laten bezorgen, komen de meerkosten voor 
rekening van de winnaar. In dat geval zal de prijs pas verstuurd worden zodra het bedrag voor 
het versturen is ontvangen door Startende Golfers.

• Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft 
GVB-Halen.nl het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden 
besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar ontvangt een e-mail met de 
mededeling dat hij/zij één van de winnaars is. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten.

• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Startende Golfers.
• Startende Golfers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort 

kan komen uit deze actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent 
aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke 
onbereikbaarheid van de website, niet-werkende links, problemen met verbindingen bij uw 
internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Startende Golfers niet 
aansprakelijk.

• Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, 
lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Startende Golfers.

• Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde actievoorwaarden.
• Op het gebruik van onze website is onze disclaimer van toepassing, www.startendegolfers.nl/

disclaimer
• Winnaars kunnen ten alle tijden afzien van de prijs en hiermee de publicatie van zijn/haar 

gegevens op de website voorkomen.
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