
Actievoorwaarden MOTORbeurs Utrecht 2021 Brommers Kieken!  
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Winactie “MOTORbeurs Utrecht: Brommers Kieken!”, 
welke vermeld staan op de website www.motorbeursutrecht.nl , hierna te noemen: “Winactie”, die wordt 
georganiseerd door Jaarbeurs B.V. gevestigd te Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht (hierna te noemen 
“Organisator”). Op deze Winactie zijn de bepalingen, vastgelegd in de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen 2014 van toepassing.  
 
Tijdens MOTORbeurs Utrecht Brommers Kieken kun je prijzen winnen door een, vooraf bepaalde, route te 
rijden en op het startpunt en eindpunt een foto te maken en deze te delen op Facebook of Instagram en 
MOTORbeursUtrecht te taggen, de tag van het motormerk waar de route naartoe voerde (@ducati, 
@royalenfield of @benelli) en #BrommersKieken in het bericht. Deze winactie wordt mede mogelijk 
gemaakt door Benelli, Ducati en Royal Enfield en zij stellen de prijzen ter beschikking.  
 
Iedere persoon kan – met inachtneming van deze actievoorwaarden – meedoen aan de Winactie, hierna te 
noemen: “Deelnemer”.  
 
Artikel 1 Deelname  

• Om deel te mogen nemen, moet je een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in 
Nederland.  

• Deelname aan de Winactie is gratis.  

• Een Deelnemer kan slechts per ingezonden foto één van de prijzen winnen als aangegeven in Artikel 3 
van deze actievoorwaarden.  

• Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de 
deelname aan deze Winactie.  

• Deelnemers aan deze Winactie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.  

• De Organisator heeft het recht een Deelnemer uit te sluiten van het spel indien de Deelnemer onjuiste, 
onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft 
proberen te plegen. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor 
een prijs en de Deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van 
een prijs te vorderen.  

• Werknemers van Jaarbeurs, de aan haar gelieerde ondernemingen en de onderneming(en) waar 
Jaarbeurs met betrekking tot de prijsvraag mee samenwerkt komen niet in aanmerking voor de prijs.  

 
Artikel 2 Communicatiekosten  
Aan de prijsvraag zijn geen communicatiekosten verbonden.  
 
Artikel 3 Prijzen  

• Deelnemers maken per ingezonden foto van zowel begin als eindpunt kans op een van de volgende 
prijzen:  
o 1 keer een maand rijden op de Benelli 752S t.w.v. € 450,- 
o 1 keer een Benelli vest in de maat S/M/L of XL t.w.v. € 119,- 
o 1 keer een Benelli goodiebag t.w.v. € 89,- 
o 1 keer een weekend rijden op de gloednieuwe Ducati Monster t.w.v. € 250,- 
o 1 keer een backpack Ducati Redline t.w.v. €117 
o 1 keer Lego Ducati Panigale V4 R t.w.v. €59 
o 1 keer chemise military badge navy van Royal Enfield t.w.v. € 55,00 
o 1 keer een t-shirt “Ride Safe” Olive van Royal Enfield t.w.v. € 28,99 
o 1 keer een ceinture camo brown van Royal Enfield t.w.v. € 40,00 

• De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.  



• De prijzen worden door de Organisator en sponsoren ter beschikking gesteld conform de status waarin 
deze op dat moment verkeren. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of 
verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade 
veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).  

• De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar. De Organisator behoudt zich 
nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of 
gelijksoortige prijzen uit te reiken.  

 
Artikel 4 Toekenning van de prijzen  

• Er worden in totaal 9 winnaars getrokken in de periode mei, juni en juli 2021. 

• De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.  

• Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de Winactie persoonlijk geïnformeerd via het e-
mailadres of Facebookprofiel waarmee aan de Winactie is deelgenomen.  

• De prijswinnaar dient uiterlijk binnen 14 dagen na berichtgeving van de Organisatie te reageren, bij 
gebreke waarvan geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de prijs.  

 
Artikel 5 Gegevens  

• Iedere Deelnemer dient zijn/of haar naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven om mee te 
kunnen doen aan de Winactie. Indien een Deelnemer een prijs wint, zullen nadere gegevens worden 
gevraagd.  

• De Deelnemer garandeert jegens Organisator dat alle door hem/of haar verstrekte gegevens tijdens de 
Winactie correct, up-to-date en volledig zijn.  

• Door deelname aan de Winactie geven de Deelnemers die een prijs winnen toestemming aan de 
Organisator en de sponsoren van de prijzen om de prijsuitreiking met naam en foto voor promotionele 
doeleinden bijvoorbeeld persbericht, in de nieuwsbrief, foto’s, video’s en sociale media te gebruiken.  

• De Deelnemer verleent aan de Organisator toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in 
alle door MOTORbeurs Utrecht beheerde media.  

• Alle gegevens die de Deelnemer of derden verstrekken aan Organisator zijn onderworpen aan het 
privacy statement van Jaarbeurs. Dit privacy statement kan worden geraadpleegd via 
www.jaarbeurs.nl/privacystatement.  

 
Artikel 6 Rechten de Organisator  

• De Organisator behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname 
uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze 
actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Organisator en/of derden.  

• De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om deze Winactie, naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden 
en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot 
schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.  

• Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige reden een 
geschil ontstaat tussen een Deelnemer en de Organisator, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.  

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid  

• Ondanks de grootst mogelijke zorg die de Organisator aan het beheer van de website en de organisatie 
van de winnaars besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, 
en/of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in de door Organisator openbaar gemaakt materiaal, 
van welke aard dan ook, kunnen de Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele 
wijze een verplichting voor de Organisator in het leven roepen.  

https://www.jaarbeurs.nl/nl/privacy-statement


• De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of 
samenhangt met (deelname aan) de Winactie. MOTORbeurs Utrecht is voorts niet aansprakelijk voor 
enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website.  

• De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die Deelnemer in verband met 
deelname aan deze Winactie maakt.  

• Deelnemer vrijwaart Organisator van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van 
deze algemene voorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer.  

 
Artikel 8 Klachten  
Eventuele klachten over deze actievoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen binnen vier 
weken na het einde van de prijsvraag worden ingediend bij de Organisator. De Organisator zal zich naar 
beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.  
 
Artikel 10 Diversen  

• Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de 
Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.  

• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen 
dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.  

 
Artikel 11 Informatie  
Indien u opmerkingen heeft of meer informatie wenst omtrent onderhavige Winactie, dan kunt u dit 
schriftelijk mededelen aan Jaarbeurs B.V., t.a.v. Customer Service, Postbus 8800, 3503 RV Utrecht. 


