Interpolis
Snelle actie met de PhoNo app
Actievoorwaarden
Deze actie, ter promotie van de PhoNo app, wordt georganiseerd door Interpolis (Achmea Services
N.V., statutair gevestigd te Zeist, postbus 90106, 5000 LA Tilburg).
Deze voorwaarden gelden voor deelname aan de Snelle actie met de PhoNo app. Door in de app aan
te geven dat je meedoet met de actie en daar je telefoonnummer achterlaat, aanvaard je als deelnemer deze voorwaarden. Deze voorwaarden vind je op
https://www.interpolis.nl/~/media/files/actievoorwaarden_PhoNo_2020.pdf of via een link in de app.
1. Wie mag deelnemen aan de actie?
- Een natuurlijk persoon. Je kunt niet deelnemen als een bedrijf.
- Je bent tussen 12 en 18 jaar oud.
- Je bent leerling op een middelbare school in Nederland.
- Je hebt een fiets.
- Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet je toestemming van je ouder(s) hebben om deel te nemen aan deze actie.
- Je hebt de app gedownload op je smartphone (de app werkt alleen als je een smartphone
met minimaal Android versie 10.3 of iOS versie 5.0 hebt. De app werkt helaas niet op een
Windowstelefoon.)
2. Wat moet je doen om te winnen, wat kun je winnen en hoe worden de winnaars bepaald?
2.1. Meld je aan voor deze actie in de PhoNo app en verstrek ons je mobiele nummer (zodat we
je kunnen bereiken als je 1 van de winnaars bent).
2.2. Voeg tussen 10 januari en 2 februari 2020 (sluitingsdatum) zoveel mogelijk vrienden toe in de
PhoNo app op jouw telefoon. Tijdens deze actie is je telefoonnummer aan je app gekoppeld.
2.3. Fiets elke rit met de PhoNo app.
2.4. Degenen die de meeste vrienden hebben toegevoegd, maken kans op een van de 3 optredens van Snelle bij jou in de klas. Als er meer deelnemers zijn met hetzelfde aantal vrienden,
dan wordt er blind getrokken.
2.5. Als je als winnaar voldoet aan de voorwaarden, dan nemen we contact op met je school.
Stemt school in met het optreden, dan komt Snelle op 14 februari 2020 bij jou in de klas gedurende 30 minuten een akoestisch optreden verzorgen. Interpolis betaalt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting.
2.6. Na 2 februari benaderen we de winnaars. Na 14 februari laten we weten waar de optredens
zijn geweest via de social kanalen van Interpolis.
3. Wanneer mag je niet (meer) meedoen met de actie?
- als je onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens hebt verstrekt.
- als je op andere wijze fraude hebt gepleegd of hebt proberen te plegen.
- als je je niet hebt gehouden aan deze voorwaarden.
- als je gedrag daar aanleiding toe geeft.
4. Wat kost deelname?
Deelname aan de actie is gratis.
5. Heeft iemand schade door deelname aan deze actie?
Dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van
ons.
6. Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?
Als je deelneemt aan de actie geef je ons jouw telefoonnummer. Wij gebruiken dat alleen voor
deze actie, om contact met je op te nemen.
7. Hoelang bewaren we je gegevens?
Uiterlijk 1 maand na sluitingsdatum van deze actie verwijderen we jouw gegevens.

8. Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om de gegevens die we van jou gebruiken in te zien en je kunt je toestemming
intrekken. Wil je weten welke rechten je nog meer hebt? En hoe je daar gebruik van kunt maken?
Ga naar “uw rechten” in het privacy statement van Interpolis.
(https://www.interpolis.nl/privacy-statement)
9. Met wie delen we jouw gegevens?
We delen jouw gegevens niet met andere partijen.
10. Contactmomenten en bewaren gegevens
We nemen telefonisch contact op met de winnaar(s) van de actie. Als de actie is afgerond verwijderen we de gegevens.
11. Heb je een klacht over deze actie?
Je kunt een mail sturen naar klachten@interpolis.nl. Je krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.
12. Wat geldt er nog meer voor deze voorwaarden?
- Op de relatie tussen Interpolis en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- Alle correspondentie is in het Nederlands.
- Over de uitslag van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
- Interpolis kan beeldmateriaal maken tijdens het optreden van Snelle bij jou in de klas.
o Al je klasgenoten (met toestemming van hun ouders) kunnen dan aangeven of ze al
dan niet in beeld willen. Willen ze dat niet, dan houden we daar rekening mee.
o Uiteraard zal Interpolis respectvol en zorgvuldig met de beelden omgaan en zal een
redelijk verzoek van deelnemer het materiaal niet langer te gebruiken ingewilligd worden.
- In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Interpolis.
Interpolis handelt overeenkomstig de gedragscode promotionele kansspelen 2014.
13. Voor Apple gebruikers
Apple is geen partij in deze actievoorwaarden en is niet verantwoordelijk voor de app.

