
Algemene voorwaarden Van Dal Loterij 

Algemeen 
• De actie is geldig in alle Van Dal mannenmode filialen en ook op de webwinkel 

www.vdal.nl.  

• De klant dient het lot én de kassabon of de factuur te bewaren. Deze zijn beide 

vereist bij het innen van de prijs.  

• De actieperiode loopt van 1 mei tot en met 8 mei 2019.  

Deelname 
• Bij besteding van 50 euro in de periode 1 mei tot en met 8 mei 2019 ontvangt de 

klant 1 lot voor de Van Dal loterij.  

• Deze actie geldt op alle producten in alle beschikbare maten, kleuren en dessins 

zolang het totaal bedrag 50 euro is.  

• Deelname is vrijblijvend en mag door de klant afgewezen worden.  

• Er zijn 9.999 loten. Deze zijn evenredig verdeeld over alle winkels en de webwinkel.  

• Bij een online bestelling op www.vdal.nl van een product in de periode van 1 mei tot 

en met 8 mei 2019 ontvangt de klant het lot/de loten in zijn pakket. 

• Bij een aankoop in een product in de winkel in de periode van 1 mei tot en met 8 

mei 2019 ontvangt de klant het lot/de loten bij de overhandiging van de kassabon. 

De klant dient het lot en de kassabon beide te bewaren.  

• De loten zijn ‘stapelbaar’, dit wil zeggen dat bij een besteding van 100 euro er twee 

loten uitgereikt worden, bij besteding van 150 euro drie loten etc. De klant dient het 

lot en de factuur beide te bewaren. 

• Deelnemers dienen het lot fysiek in correcte staat te bewaren.  

• Bij het retour brengen van gekochte producten in de actieperiode dienen de 

bijbehorende loterij loten ook ingeleverd te worden. 

• Ruilen van producten in de actieperiode is ten alle tijden mogelijk (binnen de 

normaal geldende regels voor retourneren en ruilen). 

• Medewerkers van Van Dal mannenmode zijn uitgesloten van deelname.  



• Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, Duitsland of 

België of zonder vaste verblijfplaats in Nederland, Duitsland of België. 

• Het is niet toegestaan om een lot van de Van Dal mannenmode loterij aan derden 

door te verkopen of deze in te zetten voor commerciële doeleinden. 

• Het lot is niet inwisselbaar voor geld.  

• Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname 

worden uitgesloten. Bijvoorbeeld door buitenproportioneel bestelgedrag.  

Speelwijze en trekking 
• Alle loten moeten uitgereikt zijn voordat de trekking plaatsvindt. Als er 8 mei nog 

loten over zijn zal de actie doorlopen totdat de voorraad op is. 

• De loterijtrekking vindt plaatst op 12 juni. Hiervan zal een video gemaakt worden en 

getoond worden op www.vdal.nl/loterij. Dit zal gecommuniceerd worden via de 

nieuwsbrief, Facebook en website.  

• Winnaars hebben de kans om binnen drie maanden na bekendmaking hun prijs te 

innen. Dit kan door met het fysieke winnende lot en de kassabon of factuur zich te 

melden in een Van Dal Winkel. Daarna wordt er persoonlijk contact opgenomen 

over verdere afhandeling. 

• Over de trekking van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

Prijzen 
• De prijswinnaar wint één van de beschikbare prijzen. Prijzen zijn niet stapelbaar.  

• De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar.  

• De prijzen worden alleen uitgekeerd aan de winnende deelnemers en kunnen niet 

geruild worden. 

• Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs zal Van Dal Mannenmode een nieuwe 

trekking initiëren.  

• De hoofdprijs is een e-bike of de waarde van de e-bike  Dit is voor de kandidaat die 

exact het winnende lotnummer heeft en daarbij de kassabon of factuur van zijn/haar 

aankoop.  

• Kandidaten die de laatste drie cijfers van het winnende eindcijfer goed hebben 

winnen een verrassingspakket t.w.v. 100.-  

http://www.vdal.nl/loterij


• Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

Uitgave Prijzen 
• De winnaar met lotnummer 11.279 heeft de e-bike gewonnen. Het winnende lot is 

verkocht in Van Dal mannenmode winkel in Veenendaal. De winnaar heeft de kans 

om zich binnen drie maanden in de winkel in Veenendaal te melden met het 

winnende lotnummer en zijn kassabon. Vervolgens zal dit geverifieerd worden en 

de contact gegevens van de winnaar worden genoteerd. Het hoofdkantoor zal 

contact opnemen met de winnaar voor verdere afhandeling van de prijs. 

• De winnaar met lotnummer 10.279 heeft één van de 9 verrassingspakketten 

gewonnen. Het winnende lot is verkocht op www.vdal.nl. De winnaar dient een foto 

te maken van het winnende lotnummer en de het ordernummer van de wegorder te 

vernoemen in een e-mail en deze te sturen naar: prijsvraag@vdal.nl. Vervolgens zal 

dit geverifieerd worden en de prijs zal worden opgestuurd. 

• De winnaar met lotnummer 12.279 heeft één van de 9 verrassingspakketten 

gewonnen. Het winnende lot is verkocht in Van Dal mannenmode winkel in Breda. 

De winnaar heeft de kans om zich binnen drie maanden in de winkel in Breda te 

melden met het winnende lotnummer en zijn kassabon. Na verificatie wordt de prijs 

overhandigd aan de winnaar. Het is mogelijk dat het winkelpersoneel een foto 

maakt van de overhandiging van de prijs.  

• De winnaar met lotnummer 13.279 heeft één van de 9 verrassingspakketten 

gewonnen. Het winnende lot is verkocht in Van Dal mannenmode winkel in Arnhem. 

De winnaar heeft de kans om zich binnen drie maanden in de winkel in Arnhem te 

melden met het winnende lotnummer en zijn kassabon. Na verificatie wordt de prijs 

overhandigd aan de winnaar. Het is mogelijk dat het winkelpersoneel een foto 

maakt van de overhandiging van de prijs. 

• De winnaar met lotnummer 14.279 heeft één van de 9 verrassingspakketten 

gewonnen. Het winnende lot is verkocht in Van Dal mannenmode winkel in 

Waalwijk. De winnaar heeft de kans om zich binnen drie maanden in de winkel in 

Waalwijk te melden met het winnende lotnummer en zijn kassabon. Na verificatie 

http://www.vdal.nl
mailto:prijsvraag@vdal.nl


wordt de prijs overhandigd aan de winnaar. Het is mogelijk dat het winkelpersoneel 

een foto maakt van de overhandiging van de prijs. 

• De winnaar met lotnummer 15.279 heeft één van de 9 verrassingspakketten 

gewonnen. Het winnende lot is verkocht in Van Dal mannenmode winkel in 

Doetinchem. De winnaar heeft de kans om zich binnen drie maanden in de winkel 

in Doetinchem te melden met het winnende lotnummer en zijn kassabon. Na 

verificatie wordt de prijs overhandigd aan de winnaar. Het is mogelijk dat het 

winkelpersoneel een foto maakt van de overhandiging van de prijs. 

• De winnaar met lotnummer 16.279 heeft één van de 9 verrassingspakketten 

gewonnen. Het winnende lot is verkocht in Van Dal mannenmode winkel in Goes. 

De winnaar heeft de kans om zich binnen drie maanden in de winkel in Goes te 

melden met het winnende lotnummer en zijn kassabon. Na verificatie wordt de prijs 

overhandigd aan de winnaar. Het is mogelijk dat het winkelpersoneel een foto 

maakt van de overhandiging van de prijs. 

• De winnaar met lotnummer 17.279 heeft één van de 9 verrassingspakketten 

gewonnen. Het winnende lot is verkocht in Van Dal mannenmode winkel in 

Nieuwegein. De winnaar heeft de kans om zich binnen drie maanden in de winkel in 

Nieuwegein te melden met het winnende lotnummer en zijn kassabon. Na verificatie 

wordt de prijs overhandigd aan de winnaar. Het is mogelijk dat het winkelpersoneel 

een foto maakt van de overhandiging van de prijs. 

• De winnaar met lotnummer 18.279 heeft één van de 9 verrassingspakketten 

gewonnen. Het winnende lot is verkocht in Van Dal mannenmode winkel in Horst. 

De winnaar heeft de kans om zich binnen drie maanden in de winkel in Horst te 

melden met het winnende lotnummer en zijn kassabon. Na verificatie wordt de prijs 

overhandigd aan de winnaar. Het is mogelijk dat het winkelpersoneel een foto 

maakt van de overhandiging van de prijs. 

• De winnaar met lotnummer 19.279 heeft één van de 9 verrassingspakketten 

gewonnen. Het winnende lot is verkocht in Van Dal mannenmode winkel in Weert. 

De winnaar heeft de kans om zich binnen drie maanden in de winkel in Weert te 

melden met het winnende lotnummer en zijn kassabon. Na verificatie wordt de prijs 



overhandigd aan de winnaar. Het is mogelijk dat het winkelpersoneel een foto 

maakt van de overhandiging van de prijs. 

Intellectuele eigendomsrechten 
• Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met het 

bekendmaken van persoonsgegevens, namelijk achternaam en woonplaats bij het 

winnen de van de hoofdprijs. 

• De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Van Dal 

Mannenmode en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens 

worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming 

persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen worden gebruikt ter 

uitvoering van deze prijsvraag en niet voor directe marketingactiviteiten. 

Aansprakelijkheid 
• Van Dal mannenmode heeft het recht de actie éénzijdig te wijzigen, op te schorten 

of te beëindigen, Hiervan zal in dat geval melding worden gedaan op www.vdal.nl 

• Van Dal mannenmode kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebreken in 

de door hem verstrekte prijzen. Van Dal mannenmode verleent geen garanties op 

de verstrekte prijzen.  

Publicatie 
• Door deel te nemen aan deze loterij verleent de deelnemer toestemming om Van 

Dal mannenmode, hun achternaam, woonplaats en mogelijk foto’s van de 

prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.  

Slotbepaling 
• Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met 

bovenstaande actievoorwaarden. 

• In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen 

worden door Van Dal mannenmode. 

• Indien u een vraag, opmerking of klacht heeft kunt u contact opnemen met een van 

onze medewerkers in de winkel, met de klantenservice (ma t/m vr 09.00 tot 17.00u) 

op het nummer 013 206 00 89 (lokaal tarief), of mailen naar klantenservice@vdal.nl

http://www.vdal.nl

