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ALGEMENE VOORWAARDEN | VANLIEN/ABB WEGWIJSQUIZ  

 

Artikel 1 – Definities 

ABB ABB b.v., met maatschappelijke zetel te George 

Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam, Nederland 

Algemene Spelvoorwaarden Huidige algemene voorwaarden promotionele 

kansspelen, in overeenstemming met de 

Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 

Deelnemer De installateur die deelneemt aan het Spel door zich 

te registreren op abb.wegwijsquiz.nl en hierbij 

expliciet en naar waarheid verklaart de Algemene 
Spelvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, 

uitgezonderd alle medewerkers van de wereldwijde 
ABB groep, hun families en iedereen die 

professioneel verbonden is met deze promotie 

(bijvoorbeeld: sponsors, dealers of installateurs op 
wie ABB beroep zou doen voor de installatie van de 

Prijs). Minderjarigen jonger dan 18 jaar hebben 

toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) nodig. 
Indien een minderjarige jonger dan 18 jaar deelneemt 

aan dit Spel, verklaart hij/zij dat hij/zij toestemming 
van zijn ouder(s) of voogd om deel te nemen heeft 

verkregen. ABB heeft het recht om schriftelijk bewijs 

van toestemming op te vragen. 

Spel Het promotionele kansspel waarop de Algemene 
Spelvoorwaarden van toepassing zijn, zoals 

gedefinieerd in Artikel 3 van deze Algemene 

Spelvoorwaarden 

Prijs De prijs voor de deelname aan het Spel, zoals 

gedefinieerd in Artikel 5 

Winnaar De Deelnemer die in één van de individuele 
trekkingen geselecteerd wordt tot het winnen van de 

Prijs. Geselecteerd worden allen die deelgenomen 

hebben, onafhankelijk van het aantal goede 

antwoorden.  

 

Artikel 2 - Toepassingsgebied 

2.1. Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 zijn deze Algemene Spelvoorwaarden van 

toepassing op het Spel van ABB en de bijbehorende internetsites, waaronder www.abb.com en 

abb.wegwijsquiz.nl en haar overige activiteiten, die worden georganiseerd door ABB bv. 

2.2. Bij deelname aan het Spel stemt de Deelnemer zich te houden aan de Algemene Spelvoorwaarden. 

2.3. Het Spel heeft als doel de promotie te bewerkstelligen van het bestaande productassortiment 

Noodverlichting van VanLien/ABB en de ABB website abb-wegwijsquiz.nl 

 

 

http://www.abb.com/
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Artikel 3 – Organisatie van, deelname aan het Spel en trekking van een Winnaar 

3.1. Het Spel begint op 1 april 2022 en eindigt op 1 augustus 2022.  

3.2. Elke Deelnemer mag deelnemen aan het Spel. 

3.3. Om deel te nemen aan dit Spel, moet de Deelnemer zich volledig en naar waarheid registreren op de 

website van ABB, abb.wegwijsquiz.nl en de ‘wegwijsquiz’ voltooien. De Deelnemer is verplicht tot het 

verschaffen van de informatie die gedurende de duurtijd van het Spel correct, actueel en compleet is.  

3.4. Een Deelnemer mag uitsluitend één keer deelnemen aan het Spel. Deelname aan het Spel is kosteloos. 

3.5. ABB behoudt het recht om een Deelnemer te diskwalificeren of te weigeren als ABB het redelijke 

vermoeden heeft of zeker weet dat de Deelname in conflict is met het opgestelde Spel of als Deelname niet te 
goeder trouw is, het spelverloop op oneerlijke wijze heeft beïnvloed of op grond van andere aanvaardbare 

redenen.  

3.6. De Winnaar zal door een trekking door een in Nederland gevestigde notaris aangewezen worden. 

3.6. De Winnaar wordt na afloop van het Spel via e-mail hiervan op de hoogte gebracht. Naam van de 
Winnaar worden bekend gemaakt op nader te bepalen communicatiekanalen van ABB . Prijzen dienen binnen 

een periode van drie maanden vanaf ontvangst van de e-mail gevorderd te worden. Na deze periode komen alle 
rechten op de prijzen automatisch te vervallen. Prijswinnaar moet zichzelf mogelijk identificeren voordat ze de 

prijs kunnen vorderen.  

3.7. De Winnaar zal ten tijde van de uitreiking van de Prijs op vraag van ABB bewijs leveren van zijn/haar 

identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres. 
Desalniettemin is ABB niet aansprakelijk, indien de Prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een 

onbevoegd persoon in ontvangst is genomen. 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid en garantie 

4.1. Niettegenstaande enige hiermee strijdige of afwijkende bepaling(en), is ABB’s totale aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit de uitvoering dan wel niet-nakoming van zijn verplichtingen betreffende en/of in relatie met 

het Spel en de Prijs, ongeacht de juridische gronden, gelimiteerd is tot de corresponderende orderwaarde. ABB 
is niet aansprakelijk voor winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de exploitatie en/of 

exploitatieverliezen, kosten met betrekking tot de vervanging van energievoorziening, toename van kosten of 

verlies van verwachte besparingen, verlies van productie, verlies of beschadiging van gegevens, 
reputatieschade, verlies van goodwill, of enige andere bijzondere, directe, indirecte of gevolgschade, van welke 

aard dan ook.  

4.2. ABB is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van afspraken door een gebeurtenis die 
buiten haar macht ligt. ABB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de 

Deelname aan het Spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot 

de Deelname aan het Spel of de aanwijzing van de Winnaar. 

4.3. ABB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit 
het gebruik van de website abb-wegwijsquiz.nl en/of het downloaden van welke componenten dan ook met 

betrekking tot de spellen. 

 

Artikel 5 – Prijs 

5.1. De Winnaar verkrijgt van ABB een slipcursus voor drie personen (locatie en tijdstip nader te bepalen). 

De prijs is bedoeld om samen met twee collega’s uit te voeren. Mochten er daadwerkelijk geen twee collega’s 

(in het geval van bijv. eenmanszaak) zijn dan kan de winnaar andere deelnemers aanwijzen.  Iedereen die zich 
inschrijft voor een training wordt op een later tijdstip door ABB benadert om deze in te plannen op een vaste 

tijd en locatie in Nederland.  
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5.2. De slipcursus zal op een schriftelijk overeengekomen datum en plaats binnen Nederland plaatsvinden. 

De training zal worden gegeven op door ABB vastgestelde data en tijdstippen. 

5.4. De waarde van de Prijs bedraagt maximaal € 1.500,- (exclusief BTW), en maximaal € 250,00 per 

beschikking gestelde training. 

5.5. Er wordt door ABB geen geldelijk alternatief aangeboden. Bij weigering of niet-aanvaarding van de Prijs 

of de aan de Prijs verbonden voorwaarden, zal de Prijs niet worden uitgekeerd en is ABB gerechtigd een andere 

Winnaar te selecteren.  

Artikel 6 – Verwerking van persoonsgegevens en openbaarmaking van gegevens 

6.1. De persoonsgegevens die de Deelnemer aan ABB bij registratie conform deze Algemene 

Spelvoorwaarden verschaft, zullen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden 

behandeld. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het Spel en de uitreiking 
van de Prijzen. In dat kader is ABB gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die 

betrokken zijn bij het Spel (waaronder begrepen notarissen). Bovendien hebben de Deelnemer en Winnaar de 
keuze om elke maand de nieuwsbrief Voltreffers van ABB te ontvangen, waarbij de Deelnemer en/of Winnaar op 

de hoogte gehouden zal worden van producten en/of diensten van ABB. 

6.2. Informatie van de Winnaar wordt bekend gemaakt nader te bepalen communicatiemiddelen van ABB. 

De Deelnemer verleent bij het deelnemen van dit Spel toestemming tot openbaarmaking van deze gegevens.  

6.3 De volledige data privacy verklaring van ABB is te raadplegen op abb.wegwijsquiz.nl. 

Artikel 7 – Diverse bepalingen 

7.1. ABB betaalt mogelijk Kansspel belasting. ABB betaalt of compenseert geen winstbelastingen van een 

Winnaar.  

7.2. ABB mag op elk moment, zonder opgave van reden en zonder daardoor op enige wijze tot vergoeding 
te worden gehouden de Algemene Spelvoorwaarden van dit Spel en promotie wijzigen of beëindigen, mits alle 

relevante informatie kennisgegeven wordt en in overeenstemming met artikel 7, 3. van de Gedragscode 

Promotionele Kansspelen 2014. 

7.3. Deze Algemene Spelvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de 

Nederlandse Wet. De Deelnemer en de Winnaar is er zich van bewust dat zijn of haar lokale wetgeving van het 

land waar hij of zij verblijft, moet naleven. In het geval de deelname illegaal is volgens deze lokale wetgeving, 

wordt de deelname als ongeldig verklaard. 

7.4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt beschouwd als ongeldig of onuitvoerbaar, zal de 

ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen worden door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en 
die zoveel mogelijk overeenkomt met de originele bepaling. De resterende bepalingen zullen worden 

afgedwongen. 

7.5. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kan aan de communicatie van ABB gericht 

worden op het volgende adres en telefoonnummer: Frankeneng 15, t.a.v. Sander Beunk, 6716 AA Ede, Nederland 

(+31 318 669 300)  


