Actievoorwaarden “Zevenheuvelenloop 2018”
Algemeen
1. De actie Zevenheuvelenloop 2018, hierna te noemen: “de Actie” wordt georganiseerd door: N.V.
Zorgverzekeraar UMC, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe
Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09154428. N.V. Zorgverzekeraar UMC maakt deel uit van
Coöperatie VGZ UA, hierna te noemen: “UMC Zorgverzekering”.
2. De Actie loopt van 18 november 2018 tot 26 november 2018 (hierna te noemen: “de
Actieperiode”).
3. Voor vragen over de Actie of het raadplegen van deze actievoorwaarden kunt u terecht op de
website van UMC Zorgverzekering via www.umczorgverzekering.nl/zevenheuvelenloop of bij de
afdeling accountbeheer van UMC Zorgverzekering op telefoonnummer 088 - 131 33 50.
De Actie en de voorwaarden
4. Deelname aan de Actie is binnen de Actieperiode – eenmalig– mogelijk per individuele deelnemer
van de Zevenheuvelenloop 2018 indien de deelnemer zijn/haar voor-en achternaam, startnummer,
e-mailadres en verwachte eindtijd juist en volledig heeft ingevuld.
5. Deelname aan de Actie is kosteloos.
6. Indien en voor zover een deelnemer handelt in strijd met deze actievoorwaarden of met de
toepasselijke wet- en regelgeving, dan wel misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van de Actie kan
deelnemer door UMC Zorgverzekering zonder opgaaf van reden worden uitgesloten van deelname.
In voorkomend geval is UMC Zorgverzekering niet aansprakelijk voor enige schade van de
(uitgesloten) deelnemer als gevolg van de uitsluiting.
Deelnemers, prijs en bepaling van de winnaar
7.De prijs betreft een (één) Fitbit (met een economische waarde van € 119 inclusief BTW) die op of
omstreeks 26 november 2018 verloot wordt. De loting vindt plaats onder alle (geldige) deelnemers
van de Actie die hun eindtijd in minuten en seconden juist voorspeld hebben de actiekaartjes. De
werkelijke eindtijd wordt gecheckt op grond van de door de organisatie van de Zevenheuvelenloop
vermeldde tijdsregistratie op de website
8. De totale economische waarde van deze Actie bedraagt maximaal € 119 inclusief BTW. De prijs is
niet inwisselbaar voor geld. Indien en voor zover de prijs niet aan de prijswinnaar kan worden
uitgekeerd – ongeacht de reden - blijft de prijs eigendom van UMC Zorgverzekering.
9. Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt UMC Zorgverzekering die voor haar
rekening.
Het selecteren en bekendmaken van de prijswinnaar
10. De loting gebeurt op volstrekt willekeurige en onpartijdige wijze door een computer. De
Prijswinnaar ontvangt uiterlijk op 1 december 2018 bericht via e-mail.
11. Na de loting controleert UMC Zorgverzekering of de prijswinnaar voldoet aan de vereisten voor
deelname zoals vermeld in deze actievoorwaarden. Indien en voor zover de prijswinnaar niet aan de
voorwaarden voldoet, zal UMC Zorgverzekering een vervangende prijswinnaar vaststellen door
middel van een nieuwe (ver)loting.
12. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy
13. Behoudens nadrukkelijke toestemming van de deelnemer worden de persoonsgegevens die UMC
Zorgverzekering bij deze Actie verzameld uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van deze Actie en
het versturen van (maximaal) twee e-mailberichten over de diensten en producten van N.V. UMC
Zorgverzekeraar.
Wijzigingen
14. UMC Zorgverzekering heeft het recht om zonder opgaaf van reden deze Actie(voorwaarden)
eenzijdig te beëindigen, wijzigen of op te schorten. In voorkomend geval zal UMC Zorgverzekering
dat zo spoedig mogelijk bekend maken op haar website
www.umczorgverzekering.nl/zevenheuvelenloop.
Aansprakelijkheid
15. UMC Zorgverzekering en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden bij deze Actie
zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie,
waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet (volledig) voldoen aan de
actievoorwaarden waardoor deelname aan de Actie niet mogelijk is.
Slot
16. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere
materialen van deze Actie zijn eigendom van UMC Zorgverzekering. Niets uit de inhoud van deze
Actie en/of publicatie, mag door de deelnemer worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UMC Zorgverzekering.
17. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit
voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Den
Haag.
18. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist UMC Zorgverzekering, zulks
naar haar eigen oordeel.
19. Klachten over de Actie kunt u richten aan: UMC Zorgverzekering T.a.v. Klantmissieteam V8 o.v.v.
Zevenheuvelenloop 2018 Postbus 5040 6802 EA Arnhem. UMC Zorgverzekering streeft ernaar om
klachten binnen twee (2) weken na ontvangst te behandelen.

