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Vodafone Business 

WIN 2 AJAX VIP-TICKETS 

Actieperiode 31 maart 2023  t/m 31 juni 2023  

 

1. Actievoorwaarden 

Deze voorwaarden (hierna te noemen: 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de actie ‘Win 2 AJAX VIP-Tickets’ 

(hierna: de 'Actie’), die wordt aangeboden door Vodafone Libertel B.V. handelend onder de naam  Vodafone, 

kantoorhoudende aan de Avenue Céramique 300, 6221 KX, Maastricht (hierna: Vodafone).  

 

2. Actie 

De actie dient ter promotie van de Vodafone Business nieuwsbrief. 

 

3. Deelnemer 

a. Iedereen die woonachtig is in Nederland mag aan deze Actie deelnemen met uitzondering van personen 

die in de artikelen hieronder omschreven worden. (hierna: de Deelnemer). 

b. De Deelnemer jonger dan 18 jaar moet voor Deelname toestemming van (een van) zijn ouders of 

wettelijke vertegenwoordiger verkrijgen. Indien achteraf blijkt dat deze toestemming ontbreekt, dan komt 

enige aanspraak op de Prijs als bedoeld in artikel 4 te vervallen. 

c. De Deelnemer dient te beschikken over Gegevens als bedoeld in de artikelen hieronder. 

d. Uitgesloten van Deelname zijn medewerkers van Vodafone en hun familieleden, alsmede 

dochterondernemingen van Vodafone, aan haar gelieerde ondernemingen en ingehuurde bedrijven en 

personen. 

e. De Deelnemer die aantoonbaar misbruik maakt van de Actie kan van Deelname worden uitgesloten. 
 

4. Deelname 

 De Deelnemer kan aan de Actie deelnemen door een foto, video of andersoortige e-mail te sturen naar marketing-

partners@vodafoneziggo.com met de reden waarom de deelnemer de VIP-kaarten moet winnen. 

 

5. Prijs 

a. De prijs zal bestaan uit: 2 VIP kaarten AJAX (t.w.v. € 400) (hierna: de Prijs). Deze 2 VIP kaarten kunnen enkel 

tegelijkertijd ingewisseld worden voor een door Vodafone te bepalen wedstrijd in 2023 van AJAX in de 

Ziggo-lounge van de Johan Cruijff Arena  . Tegen inwisseling van deze 2 VIP kaarten kunnen u en uw gast 

naar een voetbalwedstrijd kijken en genieten van versnaperingen. 

b. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten. 

c. De Prijs is persoonsgebonden. 

d. Op 31 mei 2023 wordt de Prijs aan de winnaar uitgereikt via het door de Deelnemer opgegeven e-

mailadres. 

e. Indien het Vodafone niet lukt contact op te nemen met de winnaar, de winnaar de Prijs weigert of om een 

andere reden het niet mogelijk is om de Prijs aan de winnaar te overhandigen, dan zal de Prijs niet langer 

uitgereikt worden. De winnaar ontvangt dan geen vergoeding of andere vorm van compensatie.  

f. De winnaar/winnaars wordt/worden op onpartijdige en willekeurige wijze geselecteerd. 
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g. Vodafone handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

 

6. Vragen 

Voor vragen en/of eventuele klachten over de actie kan er contact opgenomen worden met de klantenservice van 

Vodafone. 

 

7. Gegevens 

a. We verzamelen je voornaam en e-mailadres (hierna ‘Gegevens’) met als doel je Deelname aan de Actie te 

verwerken, contact met je op te nemen als je voor een Prijs in aanmerking komt en om je te abonneren 

om de Vodafone Business nieuwsbrief. 

b. Gegevens nemen we op in ons klantsysteem. 

c. Door Deelname aan deze Actie verklaar je akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden. 

d. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

8. Overige   

a. Indien het Vodafone niet lukt contact op te nemen met de Winnaar of om andere reden de Prijs te 

overhandigen, zal Vodafone haar best doen de nummer twee/drie etc. te contacteren.  

b. Trekking en bekendmaking van de Winnaar zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden 

gecorrespondeerd.  

c. Vodafone handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

d. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen 

enkele wijze een verplichting voor Vodafone.  

e. Vodafone verleent geen garanties op de Prijs, en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebreken 

in de Prijs.  

f. Vodafone de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige 

schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.  

g. Elke Deelnemer kan 1 keer aan de Actie deelnemen. 

 

15-3- 2023 | Vodafone Libertel B.V., Avenue Céramique 300, 6221 KX, Maastricht, KvK 14052264 


