
ALGEMEEN
1.   Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de 

‘Wie is er voor jou goud waard?’-actie (verder “de 
Actie”) van de Toyota-dealers in Nederland, welke 
georganiseerd wordt in samenwerking met 
Louwman & Parqui B.V. (importeur van Toyota en 
Lexus in Nederland), gevestigd aan de Steurweg 8 
te (4941 VR) Raamsdonksveer en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 18118718, 
hierna gezamenlijk “Aanbieder” “Organisator” of “de 
Organisator” genoemd.

2.   Door deelname aan de Actie verklaart een 
deelnemer bekend te zijn met, akkoord te gaan met 
en gebonden te zijn aan deze actievoorwaarden.

3.  De Actie is een promotioneel kansspel ter promotie 
van het merk Toyota en ter vergroting van de 
loyaliteit tussen de klanten, rijders en liefhebbers 
van het merk Toyota en de hiervoor genoemde 
Toyota-dealers. 

4.  De Actie loopt vanaf maandag 12 juli 2021 10.00 uur 
tot en met zondag 5 september 17.00 uur 
(meetgegevens/tijdregistratie Organisator). Na 
afloop van deze periode is deelname niet meer 
mogelijk en kan niet meer meegedongen worden 
naar de (hoofd)prijzen. 

5.  Op maandag 20 september 2021 vindt, onder 
toezicht van een notaris, de trekking van de hierna 
te noemen prijzen plaats en worden de winnaars 
c.q. de winnende genomineerden bekendgemaakt. 
De wijze van loting zal door de notaris in 
samenspraak met de Organisator bepaald worden. 

6.  Uiterlijk maandag 27 september worden de winnaars 
bekendgemaakt. 

7.   Eventuele kansspelbelasting zal door de 
Organisator worden afgedragen en niet in 
mindering worden gebracht op de prijzen. 

DEELNAME
8.  Deelname staat open voor iedere natuurlijke 

persoon van 18 jaar of ouder met een vaste woon- of 
verblijfplaats in Nederland. 

9.  De deelnemer mag één persoon in Nederland, met 
een medaille, nomineren om deel te nemen aan de 
Actie om aldus kans te maken op één van de hierna 
te noemen prijzen.

10.  Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer 
een lot te activeren en een genomineerde aan te 
wijzen c.q. te nomineren. 

11.  De deelnemer vult voor de activering van het lot 
zowel zijn eigen gegevens als die van zijn/haar 
genomineerde in op een speciaal formulier dat hij 
invult en verstuurt/indient via de website  
www.actie.dealerteam.nl. Vervolgens ontvangt de 
deelnemer (en niet de genomineerde) een 
bevestigingsmail van die nominatie/inschrijving. 

12.  Iedere deelnemer mag één keer deelnemen aan de 
Actie c.q. loterij, slechts één persoon nomineren en 
er wordt dus slechts één uniek lotnummer aan de 
genomineerde toegewezen. 

13.  Voor deelname aan de Actie worden noch aan de 
deelnemer noch aan de deelnemende 
genomineerde kosten in rekening gebracht. 
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14.  Personeelsleden van Louwman & Parqui B.V., 
personeelsleden van de Toyota-dealers en hun 
samenwerkende reclame- en mediabureaus zijn 
uitgesloten van deelname. 

15.  De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht 
voor om deelnemers van deelname aan de Actie uit 
te sluiten.

PRIJZEN
16.  De te winnen prijzen zijn:

A.   Twee landelijke hoofdprijzen, zijnde één jaar lang  
gratis rijden in een Toyota Yaris TeamNL editie, 
benzinekosten niet inbegrepen. Dit omvat een 
jaar gratis rijden volgens FlexLease, op basis van 
maximaal 10.000 kilometer per jaar, inclusief 
wegenbelasting, verzekering, onderhoud, 
reparatie, afleverkosten en pechhulp in heel 
Europa, maar exclusief brandstof/benzinekosten. 

B.   Een Jumbo boodschappenpakket ter waarde  
van € 75,00.

C.   Een Perrysport cadeaubon ter waarde van  
€ 50,00.

D.   Een DA-cadeaukaart ter waarde van € 25,00.
E.   Eventueel door de lokale dealer ter beschikking  

te stellen prijzen.
17.  De twee onder 16A genoemde hoofdprijzen  

kunnen worden gewonnen door degene die 
genomineerd heeft en degene die genomineerd  
is (de genomineerde).

18.  De onder 17B tot en met 17E genoemde prijzen 
kunnen alleen gewonnen worden door de 
genomineerde(n). 

PERSOONSGEGEVENS
19.  De persoonsgegevens die in het kader van deze 

Actie worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt 
ter uitvoering van de Actie en in overeenstemming 
met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

20.  De gegevens die voor deze Actie verzameld en 
verwerkt worden, zullen niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, 
tenzij de deelnemer of de genomineerde daarvoor 
toestemming geeft. 

21.  De Organisator bewaart uw persoonsgegevens  
zo lang als dat nodig is in het kader van deze Actie, 
voor het voeren van een eventuele procedure en 
voor zover en zo lang als er een wettelijke plicht is 
deze te bewaren.

AANSPRAKELIJKHEID
22.  De Organisator is niet verantwoordelijk of 

aansprakelijk, noch tijdens noch na de Actie, voor 
enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers 
middels de Actie en/of gebruik van de prijzen 
worden geconfronteerd, wat daarvan de oorzaak ook 
is of moge zijn. 

23.  De Organisator is niet aansprakelijk voor de opgave 
van foutieve of onvolledige persoonsgegevens door 
de deelnemer. 

SLOTBEPALINGEN
24.  Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, 

waaronder de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen. De Organisator handelt in 
overeenstemming met de Gedragscode 
Promotionele Kansspelen. 

25.  Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze 
actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter 
te ’s-Hertogenbosch bevoegd. 

26.  Eventuele klachten en/of opmerkingen met 
betrekking tot de Actie kunt u schriftelijk richten aan 
Louwman & Parqui B.V. (importeur van Toyota en 
Lexus in Nederland), gevestigd aan de Steurweg 8 te 
(4941 VR) Raamsdonksveer. Afhandeling van de 
klacht of opmerking geschiedt door de Afdeling 
Klantenservice. 

27.  Indien één of meer bepalingen van deze 
actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 
de Organisator gerechtigd één of meer vervangende 
bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de 
aard en strekking van de nietige of vernietigende 
bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze 
voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden 
genomen door de Organisator. 

28.  Indien in verband met Covid-19 (Corona) of enig 
andere overmachtssituatie en/of daarmee verband 
houdende of daaruit voortvloeiende overheids-
maatregelen de Actie wordt belemmerd, verhinderd, 
vertraagd, bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt 
gemaakt, besluit de Organisator over de gevolgen 
die dat zal hebben voor de Actie. Een gevolg kan zijn, 
maar behoeft niet te zijn, dat de Actie wordt 
geannuleerd en dat alle opgebouwde (winst)kansen 
verloren gaan. Het besluit van de Organisator kan 
nimmer aanleiding geven tot of grondslag vormen 
voor enige vordering tot vergoeding van schade of 
kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op 
gebaseerd, aan de zijde van een (genomineerde) 
deelnemer.


