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Voorwaarden winactie Service 360⁰
Gebruik de AfspraakPlanner voor het maken van een afspraak voor reparatie, onderhoud of banden
en maak kans op mooie prijzen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Gebruik de AfspraakPlanner en
ervaar Service 360’ die wordt georganiseerd door LeasePlan Nederland N.V. gevestigd te Almere aan
de P.J. Oudweg 4, 1314 CH (hierna te noemen: ‘LeasePlan’).
I. Wie kunnen mee doen?
 Elke (zakelijke/ Private Lease)leaserijder:
1. die een auto rijdt van LeasePlan én
2. voor reparatie, onderhoud of banden een afspraak maakt via de AfspraakPlanner én
3. een servicenummer ontvangt in de afspraakbevestiging
 Werknemers van LeasePlan en werknemers van bij deze actie betrokken bureaus en hun
familieleden zijn uitgesloten voor deelname
II. Hoe doet u mee?
 Maak een afspraak voor reparatie, onderhoud of banden via de AfspraakPlanner via de
website, Mijn Leaseplan of de Mijn LeasePlan app
 Nadat u een afspraak heeft gemaakt, ontvang je een afspraakbevestiging met daarin vermeld
een servicenummer. Met het servicenummer maakt u elke maand kans op een prijs
III. De uitkering van de prijs
 Elke maand worden de winnaars bekend gemaakt via de LeasePlan communicatiemiddelen;
Mijn LeasePlan, website en/ of via social. Dit gebeurt op basis van het servicenummer
 Winnaars ontvangen een bericht per mail
 Winnaars worden random geselecteerd op basis van het servicenummer en worden
willekeurig gekoppeld aan een prijs
 LeasePlan geeft maandelijks maximaal 10 prijzen weg
 Door deelname accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden onvoorwaardelijk
 Als de winnaar de prijs weigert of de persoonsgegevens foutief zijn, wordt een andere winnaar
gekozen
 De gewonnen prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of
andere prijzen. De prijs kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.
III. Wat is de prijs?
 De te winnen prijzen staan vermeld op leaseplan.nl/service360.
 Prijzen worden random bepaald door LeasePlan
 LeasePlan keert de volgende prijzen maandelijks uit:
o 2x Oranje Pluim (t.w.v. € 75 per stuk)
o 1x jaar gratis autowassen (t.w.v. € 90)
o 4x Rituals pakket (t.w.v. € 25 per stuk)
o 2x Bol.com tegoedkaart (t.w.v. € 40 per stuk)
o 1x Bijenkorf cadeaukaart (t.w.v. € 80 per stuk)

IV. Privacy
 Persoonsgegevens van de deelnemer worden alleen gebruikt voor de deelname
 LeasePlan vraagt apart toestemming aan de winnaars voor het vermelden/plaatsen van
zijn/haar naam en foto’s in LeasePlan-uitingen, zoals het tijdschrift van LeasePlan voor haar
klanten en leaserijders, de website, nieuwsbrief en in berichten op social media.
V. Aansprakelijkheid
 LeasePlan is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele aanvullende kosten die de
winnaar maakt in verband met de acceptatie en het gebruik maken van de prijs
 LeasePlan is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of
samenhangt met (deelname aan) de actie, tenzij die schade is ontstaan als een direct gevolg
van opzet of grove schuld van LeasePlan
VI. Slotbepalingen
 Op deze actie zijn de regels van de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing
 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
LeasePlan kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel
benodigde toestemming van een ander en geldige inschrijving op het door hun opgegeven
woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen of zich niet
houden aan de actievoorwaarden, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
LeasePlan behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich schuldig maken aan fraude of
onrechtmatige beïnvloeding op welke manier dan ook uit te sluiten van deelname
 LeasePlan behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen,
voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen. Zonder dat LeasePlan daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding
van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de
actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door LeasePlan bekend worden
gemaakt via de website
 LeasePlan neemt betaling van de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar
rekening
 LeasePlan behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit
te keren, indien een prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is of kan worden
uitgekeerd
 Klachten of vragen over deze voorwaarden en de prijzen kunnen schriftelijk worden ingediend
bij LeasePlan o.v.v. “Service 360”, Afdeling Marketing, Postbus 3001, 1300 EB Almere

LeasePlan Nederland N.V.
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere
Tel. +31 36 527 2700
info@leaseplan.nl

leaseplan.nl

