
DOELPUNTACTIE 
SCOREN VOOR JE CLUB! 

 
 

VOORWAARDEN “WIN MOOIE VOETBALPRIJZEN” DOELPUNTACTIE 2018 
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op prijzen voor de Doelpuntactie 2018 
2. Om kans te maken op de prijzen moet de deelnemer minimaal 1 keer inloggen 
3. Bij 3 of meer bevestigde Doelpuntsponsors die worden aangemeld via www.doelpuntactie.nl/inloggen 

verdient de deelnemer een winkans. 
4. Alleen volledig ingevulde en bevestigde Doelpuntsponsors tellen mee. 
5. De lotingspot voor de 3 waardebonnen voor het aanmelden van 3 of meer Doelpuntsponsors, bestaat 

uit alle deelnemers met minimaal 3 bevestigde Doelpuntsponsors. Een deelnemer wordt net zo vaak 
toegevoegd aan de lotingspot als de deelnemer winkansen heeft. Oftewel: bij drie winkansen zal de 
speler drie keer worden toegevoegd aan de lotingspot. 

6. De lotingspot voor de waardebon voor het activeren van het account, bestaat uit alle deelnemers die 
minimaal 1x zijn ingelogd en hun account hebben geactiveerd. 

7. Heeft een deelnemer 6 óf meer bevestigde Doelpuntsponsors aangemeld dan ontvangt hij één extra 
winkans(en). 

8. Heeft een deelnemer 10 óf meer bevestigde Doelpuntsponsors aangemeld dan ontvangt hij twee 
extra winkans(en). 

9. Het maximaal te behalen winkansen is 4. 
10. Naast de verloting worden ook de nummers 1-3 met de meeste Doelpuntsponsors voorzien van een 

cadeaubon. Elke bevestigde Doelpuntsponsor die is aangemeld en bevestigd voor 1 april 2018 telt mee 
in het klassement.  

11. Het klassement wordt via de online kanalen van de Doelpuntactie gecommuniceerd. De definitieve 
lijst is echter pas op 1 april definitief. Aan de online uitingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

12. Deelneming staat open voor alle leden van de deelnemende verenigingen aan de Doelpuntactie.  
13. De winnaars worden door Doelpuntactie.nl aan alle deelnemers gecommuniceerd. 
14. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. 
15. Doelpuntactie is niet verantwoordelijk voor de door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige 

gegevens van Doelpuntsponsors of het verloren gaan van deze gegevens. 
16. Doelpuntactie behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te wijzigen. 
17. Doelpuntactie is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de 

voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te 
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding 
gehouden te zijn jegens de deelnemers. 

18. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

http://www.doelpuntactie.nl/inloggen
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