Actievoorwaarden “Word ballenman of vrouw bij de TOTO KNVB Beker Finale”
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Word ballenman of -vrouw bij de TOTO KNVB
Beker Finale” (“Actie”) en wordt georganiseerd door KNVB, gevestigd te Zeist aan de Woudenbergseweg
56, hierna te noemen: “KNVB”.

Artikel 1 Algemeen
1.
2.
3.
4.

De actie is een initiatief van KNVB in samenwerking met de Nederlandse Loterij (TOTO).
Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
Elke persoon 18 jaar of ouder kan zich tijdens de actieperiode aanmelden voor de actie.
Deelname aan de Actie is gratis.

Artikel 2 Persoonsgegevens
1. Om mee te kunnen doen aan de Actie dient u zich aan te melden via de website van TOTO KNVB
Beker: www.totoknvbbeker.nl
2. In het kader van de Actie dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken aan de KNVB:
voornaam, achternaam, leeftijd en e-mail-adres.
3. U garandeert dat alle u verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?
1. Deze Actie loopt van 6 april 2021 tot en met 9 april 2021.
2. Meedoen aan de actie is mogelijk via de website van TOTO KNVB Beker: www.totoknvbbeker.nl
3. Er worden 8 personen geselecteerd om kans te maken op een plek als ballenman of -vrouw tijdens
de finale van de TOTO KNVB Beker op zondag 18 april 2021.
Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars
1. Na afloop van de actie, zal er een selectieprocedure plaatsvinden van 10 april t/m 12 april 2021.
2. De winnaars van de Actie zal/zullen willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald op dinsdag
13 april
3. Met de winnaars van de Actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking
van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt.
4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 5 Prijzen
1. Kans om ballenman of -vrouw te worden tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en
Vitesse op zondag 18 april (in Rotterdam om …).
2. Als u tijdens de selectieperiode geselecteerd wordt als ballenman/-vrouw ontvangt u een e-mail met
verdere toelichting over de wedstrijddag en het programma.

3. U heeft 24 uur de tijd om te reageren op de mail. Indien dit niet het geval is, zal de selectie vervallen.
4. Tijdens de selectieprocedure selecteert de KNVB ballenmannen en -vrouwen in de leeftijd 18+,
leeftijd van winnaars wordt gecontroleerd.
5. Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan de
Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die
prijs.
6. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
7. De winnaars van de Actie zal/zullen willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald op dinsdag
13 april. Indien u geselecteerd bent en na 13 april onverhoopt verhinderd bent op 18 april vervalt de
prijs.
Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
2. KNVB is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze
verband houdt met de Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - :
- de door haar, uitgekeerde prijzen;
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
Artikel 7 Auteursrechten en medewerking
1. Indien u de winnaar van een prijs bent, geeft u KNVB, TOTO en hierbij toestemming om uw naam en
/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband
houden met deze Actie. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele
activiteiten van KNVB heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
Artikel 8 Rechten KNVB
1. KNVB behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op
enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder
dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat KNVB
hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. KNVB behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de
Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
Artikel 10 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren u daarom de
voorwaarden regelmatig te raadplegen.
2. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit
voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter.

3. Gedurende de actieperiode, selectieperiode, tijdens of na de wedstrijden wordt er beeldmateriaal
gemaakt. Dit materiaal kan door KNVB en partners TOTO en voor commercieel gebruik en/of
publicitaire doeleinden ingezet worden. Je ontvangt daarvoor geen vergoeding. Als je je inschrijft om
kans te maken op een plek als ballenman/-vrouw, geef je daarvoor toestemming, doe je afstand van
enig recht, titel of belang voortvloeiende uit de opnames jegens KNVB of TOTO en draag je
onvoorwaardelijk en volledig alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit of rustende op
de opnames over aan KNVB of TOTO.
4. Het is niet mogelijk een vervanger te sturen als je verhinderd bent. In dat geval zal een andere
deelnemer worden geselecteerd als ballenman/-vrouw

