
  

 
 

 

Actie: Maak kans op een Nationale Diner Cadeaukaart t.w.v. € 75,- 

De actie ‘Maak kans op een Nationale Diner Cadeaukaart t.w.v. € 75,-’ wordt georganiseerd door Elsevier. Elsevier is 

een onderdeel van Reed Business B.V. 

Klanten die in de actieperiode van 25 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 een proefabonnement op het weekblad 

Elsevier hebben afgesloten, dingen mee naar 1 van de 10 Nationale Diner Cadeaukaarten t.w.v. € 75,- te besteden bij 

diverse restaurants die zijn aangesloten bij de Nationale Diner Cadeaukaart. 

Nationale Diner Cadeaukaart  

Specificaties: 

 Bestedingswaarde € 75,- 

 Te besteden bij meer dan 1.100 aangesloten restaurants 

 Zeer divers restaurantaanbod 

 Te besteden voor lunch of diner 

 De Nationale Diner Cadeaukaart heeft een geldigheid van 1 jaar na uitgifte 

 Kijk voor de algemene voorwaarden en meer informatie op: www.nationaledinercadeaukaart.nl 

 
 

Actievoorwaarden Maak kans op een Nationale Diner Cadeaukaart 

1. De actie sluit op 31 maart 2016. Deelname aan deze actie kan alleen bij het afnemen van een proefabonnement op 

Elsevier weekblad tussen 25 januari 2016 en 31 maart 2016 via Elsevier Klantenservice op telefoonnummer 0314-

358358 of via www.elsevier.nl/vrienden.  

 

2. Om in aanmerking te komen voor een prijs dienen deelnemers een proefabonnement op Elsevier weekblad af te 

sluiten in de periode van 25 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 via Elsevier Klantenservice op telefoonnummer 

0314-358358 of via www.elsevier.nl/vrienden. Bij bepaling van de winnaar zal Reed Business B.V. verifiëren of de 

beoogde winnaar aan deze voorwaarde heeft voldaan. 

 

3. De prijzen worden begin april 2016 op een onpartijdige wijze verloot onder de deelnemers. Uiterlijk 15 april 2016 

worden de winnaars per telefoon of e-mail bericht over hun prijs. Over de uitslag van de actie kan niet worden 

gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend. De prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar 

en kan niet worden ingewisseld voor geld. Omdat de winnaar de prijs gratis verkrijgt, geldt voor het betreffende 

product geen herroepingsrecht. 
 

 

 

http://www.nationaledinercadeaukaart.nl/
http://www.elsevier.nl/vrienden
http://www.elsevier.nl/vrienden


4. De winnaars ontvangen per telefoon of e-mail bericht van de uitslag, afhankelijk van de opgegeven gegevens bij het 

aanschaffen van een proefabonnement. Indien Reed Business B.V. binnen 5 werkdagen geen contact per telefoon of 

e-mail heeft kunnen leggen met de beoogde winnaar met gebruikmaking van het door de deelnemer opgegeven 

telefoonnummer of e-mailadres, heeft Reed Business B.V. het recht de prijs voor diegene te laten vervallen en een 

nieuwe winnaar aan te wijzen conform deze voorwaarden. 
 

5. Reed Business B.V. behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig tijdstip invulling, prijzen, verloop of andere 

voorwaarden van de actie aan te passen of te wijzigen, doch dit zal niet ten nadele van de deelnemers zijn. 
 

6. Reed Business B.V. verwerkt de verstrekte persoonsgegevens voor communicatie met de deelnemer omtrent deze 

actie, om de uitreiking van prijzen te kunnen laten plaatsvinden en om hem/haar een nieuwsbrief toe te sturen als 

hij/zij heeft aangegeven daar prijs op te stellen. 
 

7. De opgegeven gegevens worden geacht te zijn voorzien door de gemachtigde houder van het opgegeven e-mailadres 

en telefoonnummer. 

 

8. Bij het onjuist of onvolledig invullen van (persoons)gegevens bij het aanschaffen van een proefabonnement wordt de 

deelnemer uitgesloten van deelname en vervalt elk recht op het meedingen naar de prijs. 

 

9. Iedere deelnemer mag maximaal één keer meedoen aan deze actie. Deelname is gratis. Deelnemers dienen 18 jaar of 

ouder te zijn bij aanvang van de actie (25 januari 2016). 

 

10. Reed Business B.V. is niet verantwoordelijk voor technische storingen aangaande website of  verbindingen die tot 

gevolg hebben dat deelname aan de actie niet mogelijk is. 

 

11. Reed Business B.V. behoudt zich het recht voor om in geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de uitslag 

deelnemers uit te sluiten. 

 

12. Reed Business B.V. handelt naar de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

 

13. Reed Business B.V. draagt zorg voor de afdracht van kansspelbelasting, indien verschuldigd.  

 

14. Medewerkers van Reed Business B.V. en personen die betrokken zijn bij de actie zijn uitgesloten van deelname.  
 

15. Deelnemers aan de actie gaan automatisch akkoord met de hier gestelde voorwaarden. 
 

16. Reed Business B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enigerlei schade die wordt ondervonden door 

deelname aan deze actie, dan wel door gebruik van de Nationale Diner Cadeaukaart.  

 

17. Indien deelnemers na deelname bezwaar maken tegen deze voorwaarden vervalt elke aanspraak op de prijs 

verbonden aan de actie en is hij/zij van verdere deelname uitgesloten. 

 



18. Op deze actie is het privacystatement van Reed Business B.V. van toepassing. Dit privacystatement vindt u op 

www.reedbusiness.nl/#/privacy.  
 

19. De algemene voorwaarden van de Nationale Diner Cadeaukaart zijn van toepassing en te vinden op www.diner-

cadeau.nl/algemene-voorwaarden. 

 

20. Voor meer informatie of klachten kunt u contact opnemen met Reed Business B.V., Postbus 808, 7000 VA Doetinchem, 

tel. 0314-358358 of e-mail klantenservice@reedbusiness.nl. 

http://www.reedbusiness.nl/#/privacy
http://prod.redactie.elsevier.nl/web/mvc/pageVersion?mailto:klantenservice@reedbusiness.nl

