
Deelnamevoorwaarden  
voor de campagne-trekking  
‘Win licht waar je mee scoort!’

Sportverlichting

Februari 2021

Algemeen
1)  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 

‘Win licht waar je mee scoort!’, hierna te noemen 
'actie', die wordt georganiseerd door Signify 
Netherlands B.V., gevestigd te Eindhoven aan de 
High Tech Campus 45, hierna te noemen ‘Signify’.

2)  De actie start op 15 februari 2021 en sluit op 
31 maart 2021.

3)  Deelname vindt plaats door de registratie en het 
beantwoorden van de deelnamevragen op  
www.lighting.philips.nl/campagnes/winlicht

Selectiecriteria 
1)  Deelnamebevoegd is een wettelijke vertegen

woordiger (18 jaar of ouder en woonachtig 
Nederland) van het verenigingsbestuur (directie of 
bestuur, met vermelding van naam en emailadres), 
Nederlandse overheden of overheidsinstanties. 

Iedere vereniging mag éénmaal aan de actie 
deelnemen. Bovendien geldt maar één deelname 
per sportvereniging. De prijs (zie Prijzenpakket) 
moet op een sportaccommodatie worden 
geïnstalleerd die door de vereniging wordt 
geëxploiteerd. De exploitant van deze sport
accommodatie wordt hierna ‘begunstigde’ 
genoemd. De natuurlijke persoon mag geen 
openbaar ambt uitvoeren (bijvoorbeeld ambtenaar 
of medewerker bij een overheidsinstantie).

2)  De volgende sportaccommodaties zijn echter van 
deelname aan de wedstrijd uitgesloten: indoor 
sportterreinen, atletiekpistes, Finse pistes, 
golfterreinen.

3)  Signify en hun medewerkers die bij de organisatie 
van de wedstrijd betrokken zijn worden uitgesloten. 

4)  Onder de deelnemers wordt de winnaar via een 
trekking bepaald.

http://www.lighting.philips.nl/campagnes/winlicht


Aanwijzing voor de winnaar
1)  De trekking van de winnaar vindt in het geheim 

plaats via loting. De winnaar ontvangt uiterlijk 
15 april bericht via het opgegeven emailadres.

2)  Nietwinnaars ontvangen per email bericht dat  
zij niet hebben gewonnen. Zij krijgen ook meer 
informatie over sportveldverlichting. 

3)  Na overleg met de wettelijke vertegenwoordiger  
(zie Selectiecriteria, punt 1) wordt de prijs aan de 
begunstigde overhandigd. Signify betaalt de 
kansspelbelasting. De uitreiking bestaat uit het 
overhandigen van de producten en het leveren van 
de diensten (zie Prijzenpakket). De begunstigde 
moet zich akkoord verklaren met het in ontvangst 
nemen van de prijs. De begunstigde gaat ermee 
akkoord dat Signify de prijsuitreiking marketing
technisch begeleidt. Details hierover worden in  
een aparte overeenkomst vastgelegd. Verdere 
afhandeling vindt telefonisch of per email plaats.  
Is een winnaar niet binnen een week via de 
opgegeven contactgegevens traceerbaar, of wijst  
de begunstigde de prijs af, dan kan geen aanspraak 
meer worden gemaakt op de prijs. In dat geval  
wordt een nieuwe winnaar getrokken. Deelnemers 
zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van hun 
deelnameinformatie. Nadrukkelijk geldt dat de 
deelnemer/winnaar persoonlijk geen prijs ontvangt. 
De prijsoverhandiging vindt plaats ten gunste van 
de begunstigde. 

4)  Medewerkers van Signify en overige medewerkers 
die bij de organisatie en uitvoering van de prijsvraag 
betrokken zijn, evenals hun verwanten, mogen niet 
aan de actie deelnemen. 

Prijzenpakket 
Prijs: LEDSportveldverlichting t.w.v. 30.000 euro  
Een Interact Sports lichtmanagementsysteem 
incl. Philips LEDarmaturen. Deze prijs bestaat 
uit de volgende onderdelen: 
• maximaal 12 Philips OptiVision LEDarmaturen;
• productdocumentatie en installatiegegevens;
•  een Interact Sports besturingsoplossing 

(incl. componenten + 5 jaar softwarelicentie);
•  installatie en ingebruikstelling (excl. lichtmasten en 

installatiemateriaal zoals kabels en schakelkasten). 

Lichtmasten en installatiemateriaal zoals kabels en 
schakelkasten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Publicatie & privacy
Gegevens worden verwerkt in overeenstemming  
met de Signify Privacy Notice.

Aansprakelijkheid 
1)  Signify en/of door haar ingeschakelde derden zijn 

niet aansprakelijk voor verlies of schade die de 
deelnemer leidt, die verband houdt met deelname 
aan de actie. Deelnemers erkennen dat de actie 
voor eigen risico is.

2)  Signify is niet aansprakelijk voor schade of letsel 
toegebracht aan eigendommen en/of personen 
als gevolg van het gebruik van de prijs.

Contact/klachten
Voor vragen en/of klachten over deze voorwaarden 
of deze actie is Signify te bereiken via 
www.signify.com/nlnl/contact

Signify neemt vragen of klachten over de actie in 
behandeling, en neemt contact op over de afhandeling. 
Is je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld en vind 
je dat deze actie niet voldoet aan de Gedragscode 
Promotionele Kansspelen 2014, dan kun je een 
schriftelijke klacht indienen bij:
 
De Kansspelautoriteit  
Postbus 298, 2501 CG Den Haag 
telefoon 070  302 1300

Slotbepalingen 
1)  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking 

tot deze actie, waaronder alle teksten en afbeeldingen 
die Signify publiceert, komen toe aan Signify. 

2)  Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via de 
website van Philips. 

3)  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van 
toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien of 
verband houden met deze actie worden voorgelegd 
aan de rechter te ’sHertogenbosch.

© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden.  
De informatie die hierin verschaft wordt kan aan wijzigingen 
onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. 
Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid 
of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk 
voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. 
De informatie in dit document is niet bedoeld als een 
commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een 
offerte of contract, tenzij anders overeengekomen 
door Signify.De aanduidingen Philips en het Philips
schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken 
van Koninklijke Philips N.V.. Alle overige gebruikte 
handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of  
andere rechthebbenden.

https://www.signify.com/nl-nl/privacy-notice
http://www.signify.com/nl-nl/contact
http://www.lighting.philips.nl/campagnes/winlicht

