LINDA.FOUNDATION LOTERIJ
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De LINDA.foundation loterij wordt georganiseerd door de Stichting LINDA.foundation, gevestigd
en kantoorhoudende te Naarden-Vesting.
2. De opbrengst van de LINDA.foundation loterij komt geheel ten goede aan de LINDA.foundation:
een steuntje in de rug voor gezinnen met kinderen die in armoede leven.
3. Gedurende de periode van 17 september 2018 tot en met 29 september 2018, worden er
maximaal 10.000 loten verkocht voor € 5 per lot.
4. Op zaterdag 29 en zondag 30 sept verkopen wij ook loten aan de bezoekers van het
LINDA.festival.
5. Er zijn per dag 154 prijzen beschikbaar die door middel van een notariële trekking worden
toegekend aan de uitgegeven unieke lotnummers.
6. Per lotnummer kan maximaal één prijs gewonnen worden.
7. De winkans bedraagt minimaal 1 op 32.
8. Door deelname aan de LINDA.loterij verklaart de deelnemer in te stemmen met deze algemene
voorwaarden.
9. Deelnemers en prijswinnaars dienen tenminste 18 jaar oud te zijn en woonachtig in Nederland.
10. Medewerkers van de LINDA.foundation, Mood for Magazines B.V. en Sanoma Media
Netherlands B.V. zijn uitgesloten van deelname.
11. De trekkingen vindt plaats op 29 en 30 september 2018 door Notaris Sandra Viveen op het
festivalterrein.
12. De winnende lotnummers worden op 29 en 30 september 2018 bekendgemaakt op het festival
terrein bij de stand van LINDA.foundation, op de schermen en via de website van
lindafoundation.nl en lindanieuws.nl.
13. Over de uitslag van de loterij kan niet worden gecorrespondeerd.
14. De winnaars krijgen hun prijzen uitgereikt op het festival tenzij de prijzen in overleg uitgereikt
moeten worden.
15. Aan de hoofdprijs, 1 jaar een Mercedes Benz A-klasse zijn aanvullende voorwaarden
verbonden:
• De winnaar van de Mercedes-Benz A-klasse dient voor ontvangst van de prijs een
private-lease contract met Mercedes-Benz Dealer Bedrijven te ondertekenen, de
belangrijkste bepalingen daarvan zijn:
i. Het voertuig kan niet zonder toestemming van Mercedes-Benz Dealer Bedrijven
verhuurd of anderszins aan derden in gebruik gegeven worden. Derden zijn hier
personen die niet behoren tot de gezinsleden. Uiteraard dienen gezinsleden in
het bezit te zijn van een Nederlands of Internationaal rijbewijs.
ii. Het lease-contract is van toepassing tot maximaal 24.000 km per jaar. Worden
er meer dan 24.000 kilometers met de auto gereden, dan worden deze extra
kilometers aan het einde van het van het contract doorberekend. Het bedrag
voor de meerkilometers is vastgesteld op € 1,00 per kilometer.
iii. Het leasecontract betreft enkel afschrijving, rente, all risk verzekering,
houderschapsbelasting (lees: wegenbelasting).
iv. Alle schades aan de auto dienen 24 uur na ontstaan of ontdekking te worden
gemeld bij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven.
v. Indien Mercedes-Benz Dealer Bedrijven aan het einde van het contract nietacceptabele schade aan de auto constateert, dan worden hiervoor
reparatiekosten doorberekend aan de contractant. Informatie over acceptabele
en niet-acceptabele schade staat beschreven in een duidelijke brochure.
vi. Bij overlijden van de contractant tijdens de contractperiode, zal het contract
eindigen en dient de auto bij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven ingeleverd te
worden.
vii. De winnaar van de hoofdprijs is bereid om mee te werken aan een bericht met
foto voor plaatsing op het platform van LINDAnieuws.nl/LINDA.foundation en de
social kanalen. Mercedes-Benz Dealer Bedrijven mag deze uitingen ook
gebruiken.
16. De Notaris trekt een reserve lotnummer voor de hoofdprijs mocht de winnaar afzien van de
prijs.
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17. Deelnemers geven, door deel te nemen aan de loterij, toestemming alle gegevens te verzamelen
en te verstrekken aan derden die de LINDA.foundation noodzakelijk acht voor de organisatie van
de loterij en de verzending van de prijzen.
18. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde
gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy
en cookiebeleid van LINDA.
19. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd.
LINDA.foundation neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en
draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
20. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar, zijn niet overdraagbaar en niet
inwisselbaar voor geld.
21. LINDA.foundation is niet aansprakelijk voor enige uit de loterij voortvloeiende schade en verleent
geen garantie op de te verstrekken prijzen.
22. Aan LINDA.foundation is een vergunning verleend voor het organiseren van deze loterij door De
Kansspelautoriteit, onder nummer
23. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen per e-mail worden gericht aan
actie@lindafoundation.nl
24. Op de LINDA.loterij is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de
LINDA.loterij voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam.
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