Lidmaatschap en Actie Voorwaarden “Win een fiets!”
Met het verzenden van dit formulier bevestigt u dat u lid wenst te worden van de Fietsersbond en dat u
deelneemt aan de promotionele actie “Win een fiets!” waarin een elektrische fiets wordt verloot.
Lidmaatschap Fietsersbond en toestemming doorlopende incasso
De contributie van het lidmaatschap wordt door de Fietsersbond geïncasseerd door middel van een
doorlopende incasso.
 U geeft toestemming aan de Fietsersbond om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven.
 U geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de Fietsersbond.
 Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank.
Deelname actie “Win een fiets!”
 Deze actie wordt aangeboden door de Fietsersbond.
 Deelnemers die in de actieperiode van 16 december 2017 t/m 1 april 2018 een lidmaatschap van de
Fietsersbond zijn aangegaan, dingen mee naar één Batavus Milano E-go® e-bike t.w.v. € 2.699,-.
 Indien deze e-bike niet leverbaar is dan wordt een soortgelijke fiets met dezelfde waarde verloot.
 Deelname is alleen mogelijk voor natuurlijke personen die in de periode van 16 december 2017 t/m 1 april
2018 een lidmaatschap van de Fietsersbond zijn aangegaan. De prijswinnaar ontvangt na 1 april 2018
persoonlijk bericht per post of per e-mail.
 In de periode 16 december 2017 t/m 1 april 2018 wordt in totaal één Batavus Milano E-go® e-bike verloot.
 De fiets kan niet ingewisseld worden voor geld of andere producten van Batavus.
 Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten
worden ontleend. De Fietsersbond draagt zorg voor betaling van kansspelbelasting, indien verschuldigd.
 Winnaars geven door deelname aan deze actie toestemming voor publicatie van hun naam en woonplaats
in communicatie-uitingen (bijvoorbeeld op de website, facebook of in een nieuwsbrief) rondom de uitkomst
van de actie.
 De Fietsersbond verwerkt de verstrekte persoonsgegevens voor communicatie met de deelnemer omtrent
deze actie, om de uitreiking van de prijs te kunnen laten plaatsvinden, en voor verenigingsdoeleinden.
 Indien een deelnemer niet wenst deel te nemen aan de actie, dan kan deelnemer zich afmelden bij de
ledenadministratie van de Fietsersbond (ledenadministratie@fietsersbond.nl).
 Fietsersbond kan te allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de
actievoorwaarden zal op deze website aangepast worden, voorzien van een datum waarop de wijziging
ingaat.
 Fietsersbond behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de actie te allen tijde
te beëindigen of te verlengen.
 Het Privacy beleid van de Fietsersbond is van toepassing op deze actie. Zie
https://www.fietsersbond.nl/privacyverklaring/.
 Op de promotionele actie, deze voorwaarden en geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen
Fietsersbond en de deelnemer, is Nederlands recht van toepassing.
 Eventuele klachten ter zake deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt bij de Fietsersbond.
 Deze actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
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