
ACTIEVOORWAARDEN WINACTIE GOUDEN VESPA 

Onder alle deelnemers aan de Gouden Vespa Winactie, welke loopt van 3 
april 2021 t/m 31 oktober 2021, verloten wij éénmaal onze Gouden Vespa 
Sprinter S.

ALGEMEEN
• Deze winactie wordt georganiseerd door Bruno Rent, gevestigd aan 

Maasdijk 3, 6019 AB te Wessem. 
• Door deelname aan de winactie aanvaardt de deelnemer deze 

actievoorwaarden.
• Deelname vindt plaats wanneer deelnemer in de periode van 3 april 

2021 t/m 31 oktober 2021 Bruno Rent volgt via Instagram of een Vespa 
scooter boekt bij Bruno Rent. Vanaf dat moment maakt men kans om te 
winnen.

• Deze actievoorwaarden en eventuele andere informatie over de 
winactie zijn gratis en eenvoudig te raadplegen op https://bruno-rent.
nl/winactie/.

• Instagram heeft op geen enkele manier iets te maken met de winactie. 
Zij zijn derhalve niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor enige 
gevolgen.

• Bruno Rent kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 
kennisgeving, deze winactie(voorwaarden) gedurende de actielooptijd 
altijd wijzigen, aanvullen of stopzetten.

• In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist 
Bruno Rent. 

DEELNEMERS
• Deelname aan deze winactie is gratis. 
• Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en 

complete informatie bij de deelname aan de winactie.
• Deelnemer heeft een minimumleeftijd van 16 jaar en een vaste woon- 

of verblijfplaats in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten 
van deelname.

• Deelnemer onder de 18 jaar heeft verifieerbare toestemming van een 
ouder om deel te mogen nemen aan de winactie. Dit is noodzakelijk. 

• Deelname aan de winactie is geheel op eigen risico. 
• Deelnemer dient de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing 

(RSM) na te leven.
• Bruno Rent heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de 

winactie 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 de prijs en de deelnemer doet 
hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking 
van de prijs te vorderen.

• De persoonsgegevens die in het kader van de winactie van deelnemer 
worden verkregen, worden gebruikt door Bruno Rent voor de winactie 
en niet aan derden verstrekt.

PRIJS
• De prijs is de Gouden Vespa Sprint S ter waarde van € 3.000,- 

(dagwaarde). 
• De gewonnen prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. 
• De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten. Bruno 

Rent behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de 
beschreven prijs een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs uit 
te reiken.

• De prijs wordt door Bruno Rent ter beschikking gesteld conform 
de status waarin deze op dat moment verkeert. Bruno Rent is niet 
aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan 
de prijs en/of enige andere schade aan de prijs (inclusief schade 
veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

• De prijswinnaar is na overschrijving van scooter en overhandigen 
vrijwaring zelf verantwoordelijk voor alle verplichtingen t.a.v. de 
gewonnen prijs (kenteken, verzekering etc.). 

TOEKENNING PRIJS
• De Bruno Rent Instagram-volgers worden wekelijks naar een Excelfile 

geëxporteerd. Hierin zit een formule die willekeurig iemand uit de lijst 
kiest d.m.v. het drukken op een toets. Wie na 10 keer drukken in het 
winveld staat is de weekwinnaar. In de Instagrampost die hierop volgt 
vraagt Bruno Rent deze persoon contact op te nemen via DM. Bruno 
Rent vraagt de NAW-gegevens en telefoonnummer en noteert deze 
informatie op het loterijkaartje. Dit kaartje gaat in de loterijbox met 
alle potentiele winnaars.

• Van de Instagram weekwinnaars en mensen die een Vespa boeken bij 
Bruno Rent noteren wij de gegevens op loterijkaartjes. Deze stoppen 
we in de loterijbox met alle potentiele winnaars.

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

• De prijswinnaar wordt uiterlijk 31 oktober persoonlijk op de hoogte 
gesteld. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• De prijswinnaar dient uiterlijk op 7 november te reageren, bij gebreke 
hiervan kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijs en wordt 
een nieuwe winnaar aangewezen.

• De prijswinnaar dient zich te identificeren om toekenning van de prijs 
mogelijk te maken.

• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

GEGEVENS
• Deelnemer dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de 

winactie verband houdende publiciteit. De deelnemer ontvangt hiervoor 
geen vergoeding. 

• Deelnemer erkent door deelname aan de winactie op de hoogte te zijn 
gesteld van de inzameling van bepaalde (persoons) gegevens en van het 
gebruik dat daarvan kan worden gemaakt door Bruno Rent, zoals nader 
uiteengezet in de privacy- en cookieverklaring op www.bruno-rent.nl. 
De deelnemer gaat daardoor akkoord met deze verklaring.

• Deelnemer onder de 18 jaar heeft verifieerbare toestemming van 
een ouder dat bepaalde (persoons)gegevens door Bruno Rent worden 
verzameld. 

AANSPRAKELIJKHEID
• Ondanks de grootst mogelijke zorg die Bruno Rent aan het beheer van 

de Winactiepagina op de website en de organisatie van de winactie 
besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of 
onjuist is. Druk-, typ- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in 
door Bruno Rent openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, 
kunnen Bruno Rent niet worden tegengeworpen en kunnen op geen 
enkele wijze een verplichting voor Bruno Rent in het leven roepen.

• Bruno Rent is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan 
ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de winactie. 

• Bruno Rent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele 
kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de winactie 
maakt.

• De deelnemer vrijwaart Bruno Rent van aanspraken van derden in 
verband met een niet-nakoming van deze actievoorwaarden of in 
verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

KANSSPELBELASTING
• Bruno Rent handelt met haar winactie in overeenstemming met de 

Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. 
• Prijswinnaar betaalt 50% (€ 451,50) van de kansspelbelasting aan 

Bruno Rent. Bruno Rent betaalt de overige 50%. Bruno Rent verzorgt de 
aangifte kansspelbelasting en de betaling hiervan. 

KLACHTEN
• Op deze voorwaarden is enkel en uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing. 
• Voor vragen en/of klachten kan schriftelijk contact worden opgenomen 

met Bruno Rent, Maasdijk 3, 6019 AB te Wessem. E-mail: info@
bruno-rent.nl. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht wordt 
schriftelijk dan wel telefonisch contact opgenomen. 

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen 
worden uitgesloten van deelname.
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