
Actie- en Algemene voorwaarden Winactie 100% NL klaart de klus 16.06.19.01 1  

Actievoorwaarden Winactie 100% NL klaart 

de Klus 

Win 1 dag gratis de Klussenier vakman 
 

Deze actie start op 17 juni 2019 en eindigt op 28 juni 2019. 

 

1) Vanaf 17 juni 2019 start de 100% NL klaart de klus winactie 

2) Deelname aan de winactie is uitgesloten voor medewerkers en familie van 100% NL, 

Het KlusHuis en Klusseniers 

3) De winactie is beperkt tot het werkgebied Nederland. 

4) Van maandag 24 juni 2019 tot en met vrijdag 28 juni 2019 kan iedere dag een gratis 

Klussenier vakman voor een dag worden gewonnen. Een dag bestaat uit maximaal 8 

werkuren van een Klussenier. 

5) De deelnemers aan deze winactie stemt er in toe dat 100% NL de gegevens van de 

deelnemer deelt met Het KlusHuis, franchisegever van franchiseformule De 

Klussenier. 

6) 100% NL selecteert op basis van de aanmeldingen in overleg met De Klussenier 

organisatie in de week van maandag 24 juni 2019 t/m vrijdag juni dagelijks een 

winnaar. Leidend daarbij is de motivatie van de deelnemer. 

7) De deelnemer die een dag gratis de Klussenier vakman wint, wordt aangeduid met 

‘winnaar’. 

8) De winnaar stemt er in toe dat 100% NL de gegevens van de winnaar deelt met Het 

KlusHuis, franchisegever van franchiseformule De Klussenier. 

9) De winnaar stemt er in toe dat Het KlusHuis de gegevens van de winnaar deelt met 

de Klussenier vakman die de werkzaamheden zal uitvoeren. 

10) Het KlusHuis benadert de winnaar per mail met de vraag aanvullende informatie aan 

te leveren. 

11) Het KlusHuis benadert een Klussenier uit de regio van de winnaar, informeert hem 

per mail over de voorwaarden en deelt de contactgegevens van de winnaar en 

aanvullende informatie. Het KlusHuis informeert de winnaar over welke Klussenier 

contact met de winnaar gaat opnemen zodat winnaar en Klussenier met elkaar 

kunnen afstemmen. 

12) Het KlusHuis maakt en stuurt de Klussenier per post of e-mail een voucher voor deze 

actie ter waarde van maximaal 8 uur arbeid van De Klussenier. Deze wordt door de 

Klussenier uitgereikt aan de winnaar.  

13) De winnaar stemt er in toe dat de betreffende Klussenier een foto maakt van de 

uitreiking van de vouchers waarop de winnaar en de betreffende Klussenier beiden in 

beeld zijn en deze deelt met Het KlusHuis. 

14) De winnaar stemt er in toe dat de betreffende Klussenier foto’s maakt van het werkt 

dat wordt uitgevoerd bij de winnaar en deze deelt met Het KlusHuis. 

15) De winnaar stemt er in toe dat Het KlusHuis berichten plaatst op social media over 

deze winactie, de winnaar met eventueel de hierboven genoemde foto’s. 
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16) De winnaar en de betreffende Klussenier komen schriftelijk de opdracht overeen 

waarbij maximaal 8 uur gratis arbeid wordt verricht door de betreffende Klussenier. 

Eventueel meerwerk en/of arbeidskosten zijn voor rekening van de winnaar.  

17) Alle materieel- en materiaalkosten zijn niet bij de winactie inbegrepen en zijn voor 

rekening van de winnaar. 

18) De Klussenier informeert Het KlusHuis over de afspraken die hij met de winnaar 

heeft gemaakt, door middel van het aanleveren van de getekende offerte.  

19) De winnaar stemt er in toe dat Het KlusHuis social media berichten en foto’s over de 

winactie deelt met 100% NL 

20) De betreffende Klussenier levert na maximaal 8 arbeidsuren de (deel) opdracht op 

waarbij de winnaar tekent voor oplevering als bewijs dat de winactie naar 

tevredenheid is afgerond. 

21) De winnaar geeft toestemming aan de betreffende Klussenier om het 

opleverdocument te delen met Het KlusHuis. 

22) De winnaar geeft toestemming aan Het KlusHuis om het opleverdocumten te delen 

met 100% NL. 
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Algemene voorwaarden Winactie 100% NL klaart de klus 
 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘kans op 1 dag 

gratis (maximaal 8 uur arbeid) Klussenier bij online aanvraag (verder te 

noemen: "Actie") van De Klussenier (verder te noemen: "de Organisator"), 

gevestigd en kantoorhoudende te Terschuur aan de Tolboomweg, Nederland. 

2. Deze Actie heeft als doel maximaal 6 keer in de week van maandag 24 juni 

2019 t/m vrijdag 28 juni 2019 een dag gratis (maximaal 8 werkuren) van een 

Klussenier vakman toe te kennen aan maximaal 6 deelnemers van 100% NL. 

3. Deze actie loopt van 17 juni 2019 t/m 28 juni 2019 De Organisator kan te 

allen tijde de Actie stopzetten en zal dit tijdig communiceren met 100% NL. 

De Actie wordt gehouden in Nederland. 

4. De prijs, maximaal 8 uur gratis arbeid van De Klussenier, kan niet in 

contanten worden omgezet. 

5. De prijs beperkt zich tot maximaal 8 uur gratis arbeid van De Klussenier. 

Materieel- en materiaalkosten zijn geen onderdeel van de prijs en komen voor 

rekening van de winnaar. 

 

Deelname 

1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedere luisteraar van 100% NL  die 

in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen slechts 

deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. 

2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. 

De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren 

wanneer zij van mening is dat de winnaar niet conform deze 

actievoorwaarden handelt. 

3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers en familie van 100% NL,  Het 

KlusHuis Nederland B.V. en Klusseniers en een ieder die op enigerlei wijze 

direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. 
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Speelwijze 

1. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer te voldoen aan 

de algemene voorwaarden van de actie die wordt georganiseerd door 100% 

NL 

2. Een deelnemer dingt mee naar een prijs indien het deelneemt aan de actie op 

100% NL. Een  deelnemer wordt geïdentificeerd aan de hand van de 

persoonsgegevens die hij of zij aanlevert bij 100% NL  

3. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen 

geschiedt door 100% NL in overleg met Het KlusHuis Nederland B.V. 

4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Uitkering prijzen 

1. De trekking vindt eens per dag in de week van maandag 24 juni 2019 t/m 

vrijdag 28 juni 2019 plaats; 

2. Dagelijks wordt de winnaar bekend gemaakt; 

3. Als eenbeoogde winnaar telefonisch niet bereikbaar is binnen 15 minuten na 

het toekennen van de prijs kan 100% NL besluiten de prijs niet toe te kennen 

aan de beoogde winnaar en een nieuwe beoogde winnaar selecteren;  

4. De prijs betreft uitsluitend arbeid met een maximum van 8 arbeidsuren. 

Eventuele bijkomende materieel- en materiaalkosten, en/of andere kosten, 

zijn voor rekening van de winnaar; 

5. Gezien de waarde die deze prijs vertegenwoordigt, is de Organisator 

uitgesloten van kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting; 

6. De prijzen zijn persoonsgebonden, daardoor niet overdraagbaar en zijn niet 

inwisselbaar voor geld.  

7. De winnaar en Klussenier dienen vooraf de werkzaamheden van maximaal 8 

uur overeen te komen. De Organisator is hierin geen partij. 

8. De werkzaamheden dienen binnen 3 maanden na claimen van de prijs te 

worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, behoudt De Organisator het 

recht om de in principe reeds toegekende prijs weer in te trekken.  
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Medewerking en gegevens/privacy 

1. De persoons- en adresgegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van 

deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen 

vertrouwelijk en conform de AVG worden behandeld. Bij deelname aan deze 

actie geeft de winnaar zowel 100% NL als Het KlusHuis Nederland B.V. 

toestemming om beeld en geluidsmateriaal die betrekking hebben met deze 

actie (online) te delen. 

2. Door deelname aan deze Actie verlenen deelnemers die een prijs winnen  

toestemming aan Organisator om hun namen voor promotionele doeleinden 

met betrekking tot deze Actie te gebruiken. 

 

Aansprakelijkheid 

1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn 

niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een 

deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie. 

2. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde 

hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer 

geleden die het gevolg is van: 

a. - enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of 

b. - het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn. 

 

Slotbepalingen 

1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder 

voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan 

wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de 

omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding 

gehouden te zijn jegens de deelnemers. 

2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of 

vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen 
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die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende 

bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is. 

3. Op de actievoorwaarden en Algemene voorwaarden is Nederlands recht van 

toepassing. 

 


