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Actievoorwaarden winactie fietstags 
fietsenstalling Strawinsky: Win, win win!

Actievoorwaarden winactie Strawinsky: Win, win win! 
• De winactie wordt georganiseerd door NS Stations B.V.  

Stationshal 17, 3511 CE, Utrecht. 
• De winactie loopt van 19 september t/m 2 oktober 2022.
• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie. Door deelname 

aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.  
• Vragen, opmerkingen en/of klachten over de winactie kunnen worden 

gericht aan secretariaat@nsstations.nl.  

Deelname winactie 
• De reiziger doet mee aan de winactie als:
• De reiziger een fietstag neemt, de gegevens (voor- en achternaam en e-mail-

adres) noteert en inlevert bij de beheerder van de fietsenstalling Strawinsky. 
• De reiziger een fietstag aanschaft voor de eenmalige 5 euro, de gegevens 

(naam en e-mailadres) noteert en inlevert bij de beheerder van de fietsenstal-
ling Strawinsky.

• Deelname aan de winactie is kosteloos. De kosten van het gebruik van (de) 
internet(verbinding) t.b.v. het aanmelden voor Stallen op Rekening zijn voor 
rekening van de deelnemer. 

• Ieder natuurlijk persoon mag éénmaal deelnemen aan de winactie. 
• Deelname aan de winactie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar  

of ouder. 
• Medewerkers van NS Stations en andere groepsentiteiten binnen het 

NS-concern zijn uitgesloten van deelname aan de winactie. 
• NS Stations mag deelnemers diskwalificeren als zij van mening is dat de deel-

nemers zich niet aan deze actievoorwaarden houden of hebben gehouden, 
dan wel als NS Stations van mening is dat de deelnemers zich anderszins 
oneigenlijk hebben gedragen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het 
op frauduleuze wijze toegang (proberen te) verschaffen tot de winactie of 
het verloop van de winactie op oneerlijke wijze (proberen te) beïnvloeden. 
Dit is telkens naar het uitsluitende oordeel van NS Stations. 

Winnaars prijzen
• De winnaars van de winactie wordt uitgereikt op donderdag 6 oktober 2022. 
• De winnaars van de prijzen van de winactie wordt gekozen door middel van 

een loting op onpartijdige wijze. 
• De winnaars van de winactie krijgen persoonlijk bericht via het ingevulde 

e-mailadres. 
• Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, 

wordt er een nieuwe winnaar aangewezen. 
• Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de 

hoogte gesteld. 
• De winnaars van de winactie ontvangen de volgende prijzen:
• 5 stuks: Dagje Spoorwegmuseum (dagretour tweedeklas, bus en entree voor 

twee personen) ter waarde van €68 euro inclusief btw.
• 3 stuks: Dagje Efteling (dagretour tweedeklas, bus en entree voor twee 

personen) ter waarde van €116 euro inclusief btw.
• 1 stuk: Overnachting Maastricht (tweedeklas trein + hotel + ontbijt) voor 

twee personen ter waarde van €144 euro inclusief btw.
• De prijzen zijn te besteden van 30 oktober 2022 t/m 1 mei 2023. 
• De gewonnen prijs is eenmaal te gebruiken en is na verzilvering niet over-

draagbaar en de opgegeven reisdata, opstapstation en opgegeven personen 
kunnen na verzilvering niet meer gewijzigd worden. 

• Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander 
product of geldbedrag. 

 Aansprakelijkheid NS 
• NS Stations is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indi-

rect, op enige wijze verband houdende met deze winactie. 
• NS Stations is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen 

of de winactie zonder opgaaf van reden stop te zetten. 
• NS Stations draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen tijdens 

het beoefenen van een gewonnen prijs. 

Andere toepasselijke voorwaarden  
• Op het vervoer door NS Reizigers B.V. zijn ook de Algemene Voorwaarden 

voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse 
Spoorwegen (AVR-NS) van toepassing.  

• De AVR-NS, de Algemene Voorwaarden NS International, de Voorwaarden 
E-ticket en andere toepasselijke voorwaarden zijn te raadplegen op ns.nl/
voorwaarden. 

• Voor zover van toepassing, handelt NS in overeenstemming met de 
Gedragscode promotionele kansspelen 2014. 

 Toepasselijk recht 
• Op de winactie, deze actievoorwaarden en alle met de Actie verband 

houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen 
voortvloeiende of verband houdend met de winactie en/of deze actievoor-
waarden zullen uitsluitend aan een bevoegde rechter in Nederland worden 
voorgelegd. 

Wijziging actievoorwaarden  
• NS heeft het recht de winactie en/of deze actievoorwaarden gedurende de 

looptijd van de winactie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennis-
geving te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze winactie te 
staken, zonder dat NS daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade 
is gehouden.  

• Informatie over of aanpassingen van de winactie en/of deze actievoorwaar-
den zal door NS op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt. 

Persoonsgegevens 
• NS gaat in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving zorgvul-
dig met de persoonsgegevens van deelnemers om. Meer informatie over de 
omgang met persoonsgegevens en de rechten van deelnemers is na te lezen 
in het Privacystatement van NS (www.ns.nl/privacy). 

• Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven 
en verstrekt aan externen, tenzij er schriftelijke toestemming is gegeven. 

• Op de winactie is Nederlands recht van toepassing. 


