
Deelnamevoorwaarden  

Deze deelnamevoorwaarden regelen de deelname aan de wedstrijd „Catalogus gezocht“, georganiseerd door „cycle union GmbH, An 
der Schmiede 4,26135 Oldenburg“ en zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht. 

Deelnameperiode 

Deelname is mogelijk van november 2017 tot 30 juni 2018. De cycle union GmbH behoudt zich het recht voor deze termijn te wijzigen 
indien belangrijke redenen dit vereisen. De cycle union GmbH zal hierover op dezelfde wijze communiceren als over de wedstrijd zelf. 

Wat kan er gewonnen worden? 

Onder alle deelnemers worden 100 Topeak Multitools „Hummer2“, 50 fietshelmen „Trailon“ (zwart) van KED en 25 fietssloten „Bordo“ 
van ABUS verloot. 

Wie kan er deelnemen? 

Natuurlijke personen vanaf 18 jaar mogen deelnemen aan de wedstrijd. Elke persoon mag slechts één keer deelnemen. 

Werknemers van de cycle union GmbH, Kreidler Europe Motor GmbH, Prophete GmbH en Co. KG en hun familieleden zijn uitgesloten 
van deelname aan de wedstrijd. 

Hoe kan men deelnemen? 

Een deelnemer neemt deel aan de wedstrijd door zich binnen de wedstrijdperiode rechtstreeks te registreren op onze merkwebsites 

www.ebike-manufaktur.com I www.fahrradmanufaktur.de I www.kreidler.com I www.rabeneick.de.  

Deelnemers moeten ten minste hun e-mailadres, naam en adres opgeven, zodat we hen kunnen informeren in het geval dat ze 
gewonnen hebben en hun de prijs kunnen toesturen. Persoonlijke gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Elke deelnemer 
neemt automatisch deel aan alle verlotingen die plaatsvinden na de datum van deelname. 

Waarop moet er gelet worden? 

We verloten op het einde van april, mei en juni 2018 onder alle deelnemers de onder „Wat kan er gewonnen worden?“ beschreven 
prijzen. Winnaars worden uitsluitend per e-mail geïnformeerd. De prijzen kunnen niet uitbetaald worden in contanten of geruild wor-
den. Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen. Personen die meermaals deelnemen worden uitgesloten van het spel, zodat elke 
deelnemer maar één keer kan winnen. 

Het opgeven van onjuiste gegevens of het onrechtmatige gebruik van de wedstrijd kan leiden tot uitsluiting van de wedstrijd. In dat 
geval wordt de deelnemer niet ingelicht. 

Het toeval beslist. De beslissing over de winnaars van de prijzen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de cycle union GmbH en is 
definitief. De rechtsgang is uitgesloten. 

Als een prijs niet binnen drie maanden overhandigd kan worden, dan wordt deze niet opnieuw verloot. De oorspronkelijke winnaar kan 
na niet-succesvolle kennisgeving over het winnen en/of overdragen van de prijs geen aanspraak maken op de prijs. 

Behalve de individuele kosten voor de internetverbinding zijn er voor de deelnemer geen kosten voor de deelname aan de wedstrijd. 
De deelname aan de wedstrijd is onafhankelijk van de aankoop van waren bij de cycle union GmbH. 



Voortijdige beëindiging, uitsluiting 

De cycle union GmbH is te allen tijde gerechtigd de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te beëindigen. De 
cycle union GmbH maakt van deze mogelijkheid gebruik indien er bijvoorbeeld aanzienlijke defecten, significante storingen, vervalsin-
gen, virussen of soortgelijke aanzienlijke schade optreden die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop van de 
wedstrijd beïnvloeden. 

De cycle union GmbH behoudt zich het recht voor om deelnemers die deze deelnemingsvoorwaarden schenden, van deelname uit te 
sluiten. Dit geldt met name als deelnemers gebruik maken van manipulatie of andere oneerlijke hulpmiddelen of valse persoonsge-
gevens verstrekken. In deze gevallen kunnen de prijzen ook met terugwerkende kracht worden teruggenomen en teruggevorderd. 

Gegevensbescherming 

De invoer van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor deelname aan de wedstrijd. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor deel-
name worden afzonderlijk gemarkeerd. De persoonsgegevens worden gebruikt voor kennisgevingen in het kader van de wedstrijd. Wij 
garanderen dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven. 

U hebt de mogelijkheid om informatie over, wijzigingen of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verlangen in overeenstem-
ming met de wettelijke voorschriften. Neem hiervoor contact met ons op: 

gewinnspiel@cycle-union.de 

Aansprakelijkheid 

Er bestaat geen recht op deelname aan de onlinewedstrijd „Catalogus gezocht“. Met name kunnen technische defecten of fouten 
ertoe leiden dat de websites van onze merken e-bike manufaktur, vsf fahrradmanufaktur, Kreidler, Rabeneick en zo ook mogelijk de 
voor deelname aan de wedstrijd vereiste webformulieren niet beschikbaar zijn. 

Klachten met betrekking tot de organisatie van de wedstrijd moeten met vermelding van de wedstrijd schriftelijk worden ingediend 
bij de organisator binnen 14 dagen na de bekendmaking van de reden. Telefonische of vertraagde klachten worden niet verwerkt. Vra-
gen, klachten en vorderingen met betrekking tot de prijzen moeten uitsluitend aan de respectievelijke prijssponsor gericht worden. 

Geldigheid van deze voorwaarden 

Wanneer u deelneemt aan de wedstrijd „Catalogus gezocht“, zijn alleen de op dat moment raadpleegbare voorwaarden geldig. Con-
troleer daarom de voorwaarden van deelname voordat u deelneemt. Indien individuele bepalingen van deze deelnamevoorwaarden 
ongeldig of onvolledig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 

Contact 

Neem voor vragen of mededelingen contact op met: 

cycle union GmbH 
An der Schmiede 4 
26135 Oldenburg 
Germany 

E-mail: gewinnspiel@cycle-union.de 


