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Actievoorwaarden winactie Voordeel.com: 

Deel mee in de prijzenpot van onze  
Oudejaarsloten 2022! 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Deel mee in de prijzenpot van onze 

Oudejaarsloten 2022!“ georganiseerd door Voordeel.com, gevestigd aan Withuisveld 15, 6226 NV, 

Maastricht.  

 

Artikel 1: Algemeen 

1.1 Gedurende de looptijd van de Actie worden deze voorwaarden niet ten nadele van deelnemers 

gewijzigd.  

1.2 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 

Voordeel.com gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de 

aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of 

vernietigbaar te zijn.  

1.3 De actieperiode van deze Actie loopt t/m 29 december 2022. 

1.4 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit de actievoorwaarden of deze Actie dienen te worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te Maastricht.  

1.5 Aan druk- en tekstfouten in de actiecommunicatie en op deze website kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

1.6 Deze actie is geen kansspel in de zin van de Wet op de Kansspelen. Over de uit te keren 

geldprijzen boven de wettelijke vrijstelling is schenkingsbelasting verschuldigd.    

1.7 De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.  

1.8 Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunnen via een e-mail gericht worden aan 

contact@voordeel.com tot en met 7 januari 2023. 

 

Artikel 2: De Actie  

2.1 De Voordeelleden van Voordeel.com delen bij de Oudejaarstrekking 2022 van de Staatsloterij 

mee in de prijzenpot van de 30 aangekochte Oudejaarsloten door Voordeel.com. Het totale 

prijzengeld wordt naar rato verdeeld over het aantal verdiende punten van elk actief Voordeellid.  

2.2 Je bent actief Voordeellid als je staat ingeschreven voor de Voordeelnieuwsbrief van 

Voordeel.com en/of als je een gratis account hebt op de Voordeelcommunity van Voordeel.com. 

Hiervoor krijg je een aantal Voordeelpunten toegekend.  
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2.3 Een inschrijving voor de Voordeelnieuwsbrief levert 5 Voordeelpunten op en je ontvangt 1 

Voordeelpunt per maand dat je ingeschreven staat. Een account aanmaken voor de 

Voordeelcommunity levert je 5 Voordeelpunten op en je ontvangt 1 Voordeelpunt per maand dat je 

lid bent.  

2.4 Voordeelleden kunnen t/m 29 december 2022 23:59 uur extra punten verdienen door actief te 

zijn op de Voordeelcommunity. Bepaalde acties zoals een topic starten of een reactie achterlaten 

leveren punten op die automatisch worden toegekend door het systeem. Hoe meer interactie, hoe 

meer Voordeelpunten er verdiend kunnen worden. Het totaal van je punten wordt weergegeven in je 

persoonlijke account en op het leaderboard van de Voordeelcommunity. Let op: de interactie moet 

relevant zijn en voldoen aan de Huisregels die op onze Voordeelcommunity staan. 

2.5 Alleen actieve Voordeelleden doen mee met deze Actie: 

- Schrijf je je voor 29 december 2022 23:59 uur uit voor de Voordeelnieuwsbrief dan vervallen je 

punten die je als nieuwsbriefabonnee hebt gespaard en deel je daarmee niet mee in het 

gewonnen geldbedrag.  

- Hef je je account bij de Voordeelcommunity op voor 29 december 2022 23:59 uur dan vervallen 

je punten die je als communitylid hebt gespaard en deel je daarmee niet mee in het gewonnen 

geldbedrag.  

2.6 Op 27 december 2022 worden de nummers van de Oudejaarsloten bekend gemaakt op de 

Voordeelcommunity, zodat de trekking op oudejaarsavond gevolgd kan worden. De uitslag van de 

trekking wordt in januari 2023 ook gecommuniceerd op de Voordeelcommunity: 

https://community.voordeel.com  

2.7 Op 30 december 2022 ontvangt elk Voordeellid een e-mail met zijn/haar totaal aantal punten op 

het e-mailadres waarmee is ingeschreven. Met dit puntentotaal deel je mee in de prijzenpot van 

deze winactie. 

 

Artikel 3: Prijzen & schenkbelasting 

3.1 Uitsluitend geldprijzen die vallen op de 30 gekochte Oudejaarsloten doen mee met deze Actie: 

prijzen in natura zijn volledig uitgesloten. 

3.2 Het totale geldbedrag dat bij de Oudejaarstrekking op de 30 gekochte Oudejaarsloten is gevallen, 

wordt gedeeld door het totaal aantal uitgegeven punten aan actieve Voordeelleden t/m 29 

december 2022 23:59 uur en verdeeld over de actieve Voordeelleden op basis van het aantal punten 

dat hij/zij in deze periode heeft verdiend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

3.3 In de eerste week van januari 2023 wordt contact opgenomen met de Voordeelleden over de 

uitbetaling van het gewonnen geldbedrag. Als het Voordeellid niet binnen 14 dagen reageert met 

zijn/haar IBAN-nummer, vervalt het recht op zijn/haar gewonnen geldbedrag. Geldbedragen onder 

€2,50 worden niet uitbetaald, maar gereserveerd als prijzenpot voor een volgende Voordeel.com 

winactie. Voordeelleden die tijdig hun IBAN-nummer hebben doorgegeven, ontvangen het 

gewonnen bedrag binnen 2 werkdagen op de opgegeven rekening, mits het prijzengeld door 

Staatsloterij al is uitgekeerd aan Voordeel.com (anders binnen 2 werkdagen daarna).  

https://community.voordeel.com/
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3.4 De gewonnen geldprijs van de Staatsloterij wordt belastingvrij uitgekeerd aan de koper en 

eigenaar van de Oudejaarsloten, in dit geval Voordeel.com. Bij de verdeling van het gewonnen 

prijzengeld door Voordeel.com aan de actieve Voordeelleden is er fiscaal sprake van een schenking.  

Tot € 2.418,- per kalenderjaar geldt een vrijstelling (2023), daarboven is de ontvanger 

schenkbelasting verschuldigd. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor de aangifte van de 

schenking bij de belastingdienst en voor betaling van de verschuldigde schenkbelasting. Elke andere 

(financiële) consequentie van het ontvangen van een geldprijs is voor rekening en risico van de 

ontvanger. Een Voordeellid heeft het recht om het gewonnen bedrag te weigeren. In dat geval is 

Voordeel.com de winnaar geen enkele compensatie verschuldigd. Het geldbedrag wordt dan niet 

uitgekeerd, maar gereserveerd als prijzenpot voor een volgende Voordeel.com winactie.  

 

Artikel 4: Deelname 

4.1 Deelname aan de Actie vindt automatisch plaats bij inschrijving op de Voordeelnieuwsbrief of bij 

het aanmaken van een account op de Voordeelcommunity, mits voldaan wordt aan de voorwaarde 

van Actief Voordeellid (artikel 2.5). Medewerkers van Voordeel.com en Desk Services zijn uitgesloten 

van deelname aan deze actie.  

4.2 De Voordeelpunten worden toegekend per e-mailadres. Sta je met verschillende e-mailadressen 

geregistreerd voor de Voordeelnieuwsbrief en bij de Voordeelcommunity, dan worden je punten niet 

automatisch gecombineerd. Je kunt hiervoor t/m 29 december 2022 23:59 wel een verzoek indienen 

via contact@voordeel.com.  

4.3 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 

4.4 Voordeel.com is niet aansprakelijk voor misinterpretatie van deze Actie.  

4.5 Voordeel.com is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten wanneer zij van mening is dat 

deelnemers niet conform deze actievoorwaarden en/of de huisregels van de Voordeelcommunity 

handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot 

deze Actie.  

4.6 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de Actie tenzij de 

deelnemer toestemming heeft gegeven om contact op te nemen over bespaaroplossingen van 

Voordeel.com. Gegevensregistratie vindt plaats conform het privacy statement van Voordeel.com. 
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