
Voorwaarden voor deelname aan het kansspel 

- WM wedspel 2018 

1. Organisator 

Deze actie wordt georganiseerd door Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, 

Duitsland (hierna ook „Delticom AG“ genoemd).  

2. Prijzen 

De prijzen zijn: een VW up! ter waarde van €12.000 (hoofdprijs) een tafelvoetbalspel ter 

waarde van ongeveer €1000 (eerste prijs), een iPhone 7 ter waarde van €739 (tweede 

prijs), en een BarrelQ Big Barbecue ter waarde van €239 (derde prijs)Voorwaarden voor 

deelname    

3.  

Door deelname aan de actie aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden. 

Deelname aan de actie is vrijwillig en gratis. Deelname aan de verloting kan alleen 

onder eigen naam. Het is niet toegestaan om deel te nemen voor derden. De 

minimumleeftijd voor deelname bedraagt 18 jaar en deelname is beperkt tot 

rechtspersonen. Gerechtigd om deel te nemen zijn de op de platformen onder nr. 4 

genoemde zakelijke klanten. De klanten mogen zich alleen voor de prijsvraag registreren 

met hun bestaande ARO-account. Meerdere keren deelnemen (bijvoorbeeld met 

meerdere e-mailadressen van één klant) wordt uitgesloten. De winst kan niet in contant 

geld worden uitbetaald, noch worden omgeruild, ook niet in delen. De aanspraak kan 

niet worden overgedragen of afgestaan. 

4. §4 Uitvoering en afwikkeling 

De prijsvraag vindt plaats van 14-06-2018 om 00.00 uur tot 15-0702018 om 24.00 uur 

op de volgende shops: 

Autoreifenonline.de Autoreifenonline.net Neumaticos123.com Dinadack.com 

Autoreifenonline.at Pneus-auto.fr Pneucity123.com Dinedaek.dk 

Autoreifenonline.ch Yourtyres.co.uk Probanden.nl  

 

Om mee te doen moet een deelnemer zich via zijn B2B-account bij Kicktipp aanmelden 

en in de daar vermelde prijsvraag de uitslagen van de wedstrijden van het 

Wereldkampioenschappen voetbal 2018 in Rusland voorspellen. 

Onder alle deelnemers die tot het eind toe hebben meegedaan wordt, onafhankelijk van 

het feit hoeveel goede antwoorden ze hebben gegeven, volkomen willekeurig met 



behulp van een computer de winnaar van de hoofdprijs (VW up!) gekozen. Deze krijgt 

bericht van Delticom. Kosten voor belasting, verzekering, kenteken en overbrengen van 

het voertuig zijn niet inbegrepen. 

De rest van de prijzen is afhankelijk van het succes bij de voorspelling. De winnaars van 

deze prijzen krijgen na afloop van de prijsvraag ook bericht. De winnaar van de eerste 

prijs krijgt een tafelvoetbalspel in Delticom-ontwerp, de winnaar van de tweede prijs een 

iPhone 7 en de winnaar van de derde prijs een Barrel Big Barbecue.  

De winnaars krijgen vlak na de verloting of na de verwerking van de plaatsing per e-mail 

bericht Bij een gelijk puntenaantal wordt de winnaar gekozen aan de hand van het 

aantal goed voorspelde wedstrijden per dag. Mocht hier geen duidelijke winnaar uit 

komen, dan beslist het lot. Delticom heeft in verband met de prijsvraag het recht om de 

gegevens van de winnaar aan haar partners door te geven, om kennisgeving en de 

overhandiging van de prijs mogelijk te maken. Als de winnaar zich niet binnen een week 

na het bericht bij Delticom meldt, vervalt het recht op de prijs zonder dat er iets voor in 

de plaats komt. 

Delticom AG behoudt zich het recht voor om de verloting op elk ogenblik zonder bericht 

vooraf en zonder opgave van reden te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen. 

Wanneer om technische redenen (bijv. virussen in het computersysteem, manipulatie of 

fouten in hard- en/of software) of op juridische gronden een correcte uitvoering van de 

verloting niet kan worden gegarandeerd, behoudt Delticom AG zich de onmiddellijke 

stopzetting voor. Het gedrag van een deelnemer kan tot onmiddellijke stopzetting van 

de verloting leiden, in het bijzonder ook achteraf en/of bij het klaarblijkelijk ontbreken 

van een voornemen om deel te nemen, wanneer die bijvoorbeeld lid is van een 

zogenaamde Voting-groep, klikgemeenschap, of dergelijke en dit tijdens de deelname 

als ondersteuning gebruikt om zich zo een voordeel te verschaffen. In dat geval kan 

Delticom AG (ook achteraf) bepaalde deelnemers uitsluiten. In geval van uitsluiting 

achteraf wordt de prijs nogmaals onder alle deelnemers verloot. 

De wijziging van de deelnamevoorwaarden en de stopzetting van de verloting worden 

door Delticom AG meegedeeld op de deelnemende websites en via mail. 

5. Gegevensbescherming 

Voor deelname aan de prijsvraag is een persoonlijke registratie van de deelnemer in een 

van de onder nr. 4 genoemde shops of op Kicktipp.de vereist. Registratie mag niet door 

een derde geschieden. Door de registratie verklaart de deelnemer nadrukkelijk dat hij 

toestemming geeft dat Delticom de voor de realisatie van de prijsvraag benodigde 

gegevens voor de duur van de prijsvraag mag opslaan. De bij deze prijsvraag gedane 

informatie wordt - voor zover door de deelnemer niet nadrukkelijk anders bevestigd - 

alleen voor de afwikkeling van de prijsvraag gebruikt, daarna gewist en zonder 

nadrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Verder verklaart de deelnemer 

toestemming te geven dat zijn naam bij het winnen van een prijs door Delticom of een 



aan Delticom verbonden bedrijf verbonden bedrijf wordt gepubliceerd. Deelnemers 

mogen te allen tijde bovengenoemde toestemming en het bewaren van hun gegevens, 

schriftelijk aan Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Duitsland, of per e-mail 

aan info@delti.com herroepen en inlichtingen over de door Delticom opgeslagen 

gegevens en/of het wissen ervan eisen, voor zover Delticom niet wettelijk verplicht is de 

gegevens ter beschikking te houden. Wij wijzen erop dat betreffende deelnemer ingeval 

van herroeping niet meer mag deelnemen aan de prijsvraag. 

 

6.  Aansprakelijkheid; software van derden 

Elke aansprakelijkheid van Delticom AG is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. 

Delticom AG is niet aansprakelijk voor eventuele manipulaties of ingrepen in het verloop 

van de verloting of het wedspel op www. Kicktip.de Dit geldt niet voor lichamelijke 

verwondingen, overlijden en schade aan de gezondheid. 

De exploitant is niet aansprakelijk voor problemen of technische fouten van 

telefoonnetten of telefoonverbindingen, online netwerksystemen, servers, providers, 

computerhardware of software, e-mails en registraties die door technische problemen 

of overbelasting van het internet, het telefoonnet of een website niet worden ontvangen 

resp. een combinatie van de bovenvermelde gevallen. De exploitant is verder niet 

aansprakelijk voor schade aan hardware of software van de deelnemers, die door de 

deelname aan de actie is veroorzaakt of eruit voortvloeien. De exploitant is niet 

aansprakelijk voor gebreken of schade aan de winst. 

7. Uitsluiting van het kansspel 

Medewerkers van Delticom AG en ook verbonden vennootschappen zijn ingevolge 

paragraaf 15 AktG uitgesloten van deelname.  

8. Overige 

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden voor deelname in zijn geheel of ten 

dele ongeldig is of wordt, dan wordt de geldigheid van deze voorwaarden voor de rest 

niet getroffen. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de wettelijk toegelaten regeling 

die in de ongeldige bepaling ten uitdruk gekomen zin en doel financieel het dichtst bij 

komt. Hetzelfde geldt indien deze voorwaarden voor deelname een onopzettelijk hiaat 

blijken te hebben. 

Plaats van handeling en bevoegde rechtbank is Hannover, in zoverre een overeenkomst 

hierover toegestaan is. 

Deelname aan het kansspel kan uitsluitend onder de hier vermelde voorwaarden. 


