
 Actievoorwaarden 

1. De ARAG spelregelquiz, hierna te noemen de actie, 
wordt georganiseerd door ARAG SE Nederland ge-
vestigd op de Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden.

2. Door het achterlaten van je gegevens, alsmede het 
akkoord gaan met de actievoorwaarden, maken deel-
nemers die voldoen aan alle voorwaarden beschre-
ven in deze actievoorwaarden, kans op het winnen 
van een ARAG VAR Experience voor 8 personen. 

3. Bij het winnen van de VAR Experience krijg je de 
unieke mogelijkheid om vanuit het oogpunt van de 
VAR een voetbalwedstrijd te beleven in het ARAG 
KNVB Replay Centrum in Zeist ter waarde van €400 
(zegge: vierhonderd euro).  De te bekijken wedstrijd 
wordt in overleg met de winnaar bepaald.

4. De actievoorwaarden zijn voor de deelnemers te 
vinden bij het aanmelden voor de spelregelquiz en 
op https://www.arag.nl/medien/pdf/actievoorwaar-
den_spelregelquiz.pdf. 

5. Looptijd van de actie is van 28-04-2020 tot                 
03-06-2020 (hierna: de actieperiode).

6. Degene die aan het einde van de actieperiode boven-
aan in het klassement staat, wint de VAR Experience. 
De prijs wordt alleen uitgereikt als de winnaar: 
• ouder is dan 18 jaar en;
• in het bezit is van een geldig Nederlands

legitimatiebewijs.
Indien de prijs niet aan deze persoon kan worden uit-
gereikt, ontvangt de eerstvolgende persoon die wel 
aan deze voorwaarden voldoet de VAR Experience. 

7. Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is 
gerechtigd aan de actie deel te nemen. Er bestaat 
geen verplichting tot deelname aan de actie. 

8. Uitgesloten van het winnen van de VAR Experience 
zijn werknemers van ARAG en de aan hen gelieerde 
ondernemingen en ondernemingen waar zij met 
betrekking tot de actie mee samenwerkt.  

9. Wanneer onvolledige en/of onjuiste persoonsgege-
vens worden opgegeven, heeft ARAG het recht de 
deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.  

10. De VAR Experience is persoonsgebonden, niet over-
draagbaar en niet inwisselbaar voor contanten, een 
andere bestemming of voor prijzen met een gelijke/
vergelijkbare waarde.  

11. Met de prijswinnaar wordt uiterlijk op 10-06-2020 op 
het door deelnemer opgegeven e-mailadres contact 
opgenomen. Indien de prijswinnaar na 4 weken na 
kennisgevingsdatum geen contact heeft opgenomen 
vervalt de prijs en wordt deze verloot onder alle deel-
nemers die ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn 
van een geldig Nederlands legitimatie bewijs. 

12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  
13. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding 

van de actie behoudt ARAG zich het recht voor om 
deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van 
de prijs over te gaan of het recht om de prijs te laten 
vervallen.  

14. Deelnemers gaan ermee akkoord dat beeldmateri-
aal van winnaars welke voortvloeien uit de actie in 
(commerciële) uitingen gebruikt kunnen worden. 
De deelnemers zullen zich hiertegen op geen enkele 
wijze verzetten.

15. ARAG is niet aansprakelijk voor ongelukken die ge-
beuren voor tijdens of na de ARAG VAR Experience.

16. Tijdens de actieperiode kunnen deelnemers opmer-
kingen en/of klachten over deze actie en actievoor-
waarden kenbaar maken door contact op te nemen 
met digital@houseofsports.nl onder vermelding van 
naam, adres, e-mailadres en “ARAG Spelregel Quiz”.

17. ARAG werkt in overeenstemming met de gedragsco-
de “Klein promotionele kansspelen”
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