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Reglement 
 
Onderstaand reglement is van toepassing op de wedstrijd “Cashless Summer wedstrijd”. 
 

 
Artikel 1: definities 
De organisator:  CCV Nederland (handelsnaam van CCV Group B.V.), gevestigd te  

Westervoortsedijk 55, 6827 AT Arnhem. 
De deelnemer:  de natuurlijke persoon zoals beschreven in artikel 2 die meedoet  

met de wedstrijd. 
De wedstrijd:   de “Cashless Summer wedstrijd”, die wordt gehouden zoals  

beschreven in artikel 4-6. 
 

 
Artikel 2: voorwaarden 
 
1. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor natuurlijke personen die in Nederland 

wonen. De deelnemers van deze wedstrijd moeten achttien (18) jaar of ouder zijn. De 
werknemers van CCV Nederland, hun familieleden en personen die op hetzelfde adres 
als de werknemer wonen, mogen ook deelnemen aan de wedstrijd. 

 
2. Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord 

met dit wedstrijdreglement.  
 
3. Organisator kan te allen tijde een deelnemer van deelname uitsluiten in geval van een 

inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of 
een deelname te kwader trouw. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot 
onmiddellijk uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude. 
De organisator heeft dit recht, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de 
organisatie.  

 
4. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te 

wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene 
omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. De organisator maakt deze 
beoordeling naar eigen inzicht. 

 
5. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de wedstrijd 

onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden door overmacht of 
omstandigheden buiten zijn wil om. De organisator kan ook niet aansprakelijk gesteld 
worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de 
wedstrijd bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van e-mails, het 
uploaden van de afbeelding, enz.  

 
6. Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke 

verplichting dan ook vanwege de organisator. 
 



7. In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of betwisting zal de organisator 
elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van de wedstrijd te 
verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder uitleg.  

 
8. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.   
 
 

 

Artikel 3: looptijd van de wedstrijd  
 
Begin van de wedstrijd: 15/07/2021 om 8:00 uur 
Einde van de wedstrijd: 15/08/2021 om 23:00 uur 
 
 

Artikel 4: deelname 
 
Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer voor 23:00u op 15/08/2021 
de foto van zijn/haar leukste plek om cashloos te betalen gedeeld hebben op Facebook 
en/of Instagram. Hierbij moet de deelnemer CCV Nederland taggen. Op Facebook door de 
tag @CCVNederland te gebruiken en/of op Instagram door de tag @ccv_nederland te 
gebruiken. Optioneel kan de deelnemer op Instagram ook nog volgende hashtags bij zijn 
post gebruiken: #ccvnederland #mijncashlozevakantie.  
 
Deelname aan deze wedstrijd is kosteloos. Elk persoon kan slechts 1x deelnemen. De 
deelnemer betaalt geen inschrijvingsgeld en betaalt ook geen andere deelnamekosten. De 
deelnemer staat wel zelf in voor de kosten die hij of zij zelf en op eigen initiatief maakt.  
 
Influencers die ter promotie van de actie worden ingeschakeld, worden niet als deelnemers 
gezien en maken ook geen kans om als winnaar uit de bus te komen.  
 

 
Artikel 5: het verloop 

 
Uit de deelnemers die een foto op Facebook en/of Instagram gedeeld hebben, kiezen we 
een winnaar via de website https://wheelofnames.com. Dit gebeurt op volgende manier: 
alle namen van de deelnemers worden in een Excel geplaatst. De namen worden geüpload 
op bovenstaande website. Vervolgens worden er door de website random drie namen 
gekozen. De eerste naam is die van de winnaar van de hoofdprijs. De twee naam wint de 2e 
prijs, de derde naam wint de 3e prijs.  
 
De winnaar van de hoofdprijs en de 2e en 3e prijs worden uiterlijk zeven (7) dagen na de 
afloop van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht. Deze communicatie gebeurt 
tevens op onze website en onze sociale mediakanalen.  
 
 

 

https://wheelofnames.com/


Artikel 6: de prijzen 
 
De hoofdprijs is een Bongo 3 Dagen Magisch Weekend cadeaubon t.w.v. 
honderdnegenenveertig komma negentig euro (€ 149,90). De 2e prijs is een draagbare JBL 
speaker t.w.v. negenentachtig komma negenennegentig euro (€ 89,99). De winnaar van de 
3e prijs krijgt het boek Lonely Planet Ultieme bestemmingen t.w.v. negenentwintig komma 
negenennegentig euro (€ 29,99). De prijs kan niet vervangen worden door een geldbedrag of 
andere compensatie. De organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door 
omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs 
vervangen.   
 
De winnaar wordt uiterlijk zeven (7) dagen na het toekennen van de prijs via e-mail, social 
media of telefonisch gecontacteerd door de organisator. De prijs wordt geleverd op het 
afleveradres dat door de winnaar wordt verstrekt. We vragen dit adres ook te bevestigen 
per e-mail. 
 
De winnaar mag de prijs weigeren, maar heeft in dat geval geen enkel recht op compensatie 
of vervanging. Indien de prijs geweigerd wordt door de winnaar, dan wordt een nieuwe 
winnaar bepaalt zoals beschreven in artikel 5.  
 

 
Artikel 7: privacy 
 
CCV Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader 
van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd 
(beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.). We delen gegevens niet met 
derde partijen, tenzij anders aangegeven bij registratie van de deelname. Door deelname 
aan de wedstrijd accepteert de deelnemer automatisch de privacy regeling en algemene 
voorwaarden van Wheel of Names. We bewaren gegevens tot max. 1 maand na afloop van 
de wedstrijd. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens 
of om het recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid 
uit te oefenen, zijn we bereikbaar via communicatie@ccv.eu. Indien gewenst kan een klacht 
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend worden. 
 

 
Artikel 8: wetgeving 
 
Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de 
rechtbank Gelderland locatie Arnhem. 
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