
Actievoorwaarden ‘RacingNews365 Bingo”  
 
Deze actievoorwaarden ‘RacingNews365 Bingo’ zijn van toepassing op de door 
RacingNews365 B.V. georganiseerde actie ‘RacingNews365 Bingo” (hierna te noemen: de 
Actie). Door over te gaan tot inschrijving voor de Actie komt er een overeenkomst tot stand 
tussen enerzijds RacingNews365 B.V. gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudend aldaar aan 
de Torenallee 3 en de natuurlijke persoon die zich inschrijft voor de Actie (hierna te 
noemen: de Deelnemer). Door de deelname van Deelnemer aan de Actie stemt Deelnemer 
in met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden ‘RacingNews365 Bingo’.  
 
1. Deelname aan de Actie  
1.1 Deelname aan de Actie is gratis.  
1.2 Deelname verloopt via de actiepagina https://racingnews365.nl/bingo 
1.3 RacingNews365 B.V. of een van haar partners is rechthebbende van de actiepagina. 
RacingNews365 B.V. verschaft aan Deelnemer een nietexclusief recht tot toegang en 
gebruik van de actiepagina ten behoeve van de deelname aan de actie.  
 
2. Persoonsgegevens  
2.1 RacingNews365 B.V. of de door haar aangewezen verwerker verwerkt de 
persoonsgegevens die Deelnemer invult ten behoeve van zijn deelname aan de Actie 
uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de gegevens door Deelnemer worden aangeleverd. 
RacingNews365 B.V. treft ten behoeve van de verwerking van de persoonsgegevens de 
maatregelen die nodig zijn om een passend beschermingsniveau te waarborgen met 
inachtneming van haar privacy statement.  
 
3. Actie  
3.1 Deelnemer geeft door het indienen van het registratieformulier toestemming aan 
RacingNews365 B.V. en door haar eventueel aangewezen verwerkers om de 
persoonsgegevens van de Deelnemer te gebruiken ten behoeve va  
n de doeleinden waarvoor de Deelnemer zijn gegevens heeft aangeleverd.  
3.2 Deelname aan de Actie is mogelijk van maandag 29 juni tot en met zaterdag 4 juli 14.30. 
3.3 De winnaars van de Actie worden bepaald aan de hand van het aantal gebeurtenissen 
op de bingo kaart wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De redactie van RacingNews365 
bepaalt of een fragment daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of niet.  
3.4 Indien er sprake is van meerdere winnaars op basis van de criteria van onderdeel 3.3, 
wordt de winnaar van de Actie door middel van loting op onpartijdige wijze bepaald.  
3.5 De winnaars van de Actie worden per e-mail op de hoogte gesteld en dienen zich binnen 
30 dagen na afloop van de Actie kenbaar te maken via info@racingnews365.nl.   
3.6 RacingNews365 B.V. behoudt zich het recht voor de door de winnende Deelnemer(s) 
gewonnen prijs na afloop van de Actie alsnog te annuleren, de prijs is niet inwisselbaar voor 
een andere prijs, de prijs is niet inwisselbaar voor geld.  
3.7 Als een Deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de Actie, dan kan de 
Deelnemer deze klacht binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs 
kon worden vastgesteld, aan RacingNews365 B.V. kenbaar maken door middel van het 
sturen van een brief naar het adres van RacingNews365 B.V. RacingNews365 B.V. zal de 
klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de Deelnemer over de afhandeling 
daarvan.  



 
4. Uitsluitingen  
4.1 RacingNews365 B.V. sluit iedere vorm van aansprakelijkheid jegens haar uit en is 
derhalve niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Deelnemer in verband met 
de Actie noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, 
het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website en andere 
zaken die verband houden met de Actie.  
 
5. Overige bepalingen  
5.1 RacingNews365 B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen en te allen 
tijde de Actie stop te zetten of deze actievoorwaarden ‘RacingNews365 Bingo’ tussentijds te 
wijzigen.  
5.2 Op de overeenkomst die tot stand komt tussen RacingNews365 B.V. en Deelnemer is 
Nederlands recht van toepassing.  
5.3 Tenzij dwingend rechtelijk een andere rechter bevoegd is, is uitsluitend de bevoegde 
rechter in het arrondissement Eindhoven bevoegd over geschillen tussen RacingNews365 
B.V. en Deelnemer te oordelen.  
 


