
Algemene voorwaarden:  
 
Wedstrijd wordt georganiseerd door Hockey International. 

 

Algemeen: 

1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig 
of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van 
de Algemene voorwaarden winactie aan. 

2. HockeyInternational is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van 
deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de 
Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich 
anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het 
verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden. 

3. Als wij je uitsluiten of de actie stopzetten of wijzigen, dan heb je geen recht op 
een (schade)vergoeding. 

Deelname actie 

1. Deelname aan acties is kosteloos. 

2. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben 
verkregen voor deelname aan de winactie. 

3. Deelname vindt plaats wanneer je op www.leuksteteam.nl een 
inschrijfformulier hebt ingevuld. 

1. Eenmalige deelname per persoon en team. 
2. Een team bestaat uit maximaal 16 leden. 
3. Na winst mag een team het jaar erop weer mee doen. 

4. Medewerkers van HockeyInternational zijn uitgesloten van deelname aan 
acties. 

5. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) 
wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier. 

6. HockeyInternational is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te 
wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. 

7. De actie duurt van 3 maart 2023 t/m 31 mei 2023 alle inzendingen buiten 
deze periode worden niet meegenomen. 

8. De winnaars worden bekend gemaakt op in de juni editie van Hockey 
International 

Persoonsgegevens 

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden voor eenmalig gebruik 
vrijgegeven en verstrekt aan de partners van Leukste team 2022-2023 en de 
nieuwsbrief van Hockey International (verschijnt max 10x per jaar) 

2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het 
aanmelden van de HockeyInternational nieuwsbrief, indien akkoord zijn 
gegaan met de algemene voorwaarden 

3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing. 



4. Je dient, indien hier door Hockey International naar gevraagd wordt, juiste en 
volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden 
tot ongeldige deelname. 

5. Alleen personen woonachtig in Nederland zijn bevoegd om deel te nemen 
aan de winactie.  

 

Winnaar 

1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een een telling van 
stemmen. 

2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social mediakanaal 
waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is 
achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld. 

3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, 
wordt er een nieuwe winnaar aangewezen. 

4. HockeyInternational is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij 
vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. 

5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de 
hoogte gesteld. 

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

7. De winnaars krijgen de contactgegevens van de partners om hun prijzen te 
innen. 

8. HockeyInternational is niet verantwoordelijk voor de staat waarin het product 
zich bevindt bij levering of schade die tijdens levering is ontstaan. 

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

 
Aansprakelijkheid;  
 
De gebruiker vrijwaart Hockey International tegen elke aanspraak, in elk van de 
volgende gevallen: 
 
 • Verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook als gevolg van de 
werking of niet-werking, het gebruik of niet-gebruik van de Diensten, of de inhoud die 
daarin vervat is of bedoeld is daarin vervat te zijn;  
 
• Illegale of ongeoorloofde inbreuk door derden op de webserver of de 
website/mobiele applicatie van Hockey International;  
 



• introductie van een computervirus in de web server of op de website/mobiele 
applicatie;  
 
• Tijdelijke congestie van de bandbreedte; Hockey International - Algemene 
gebruiksvoorwaarden (eindgebruikers) 6  
 
• Onderbreking van de internetverbinding dienst om redenen waarover Hockey 
International geen controle heeft. De Gebruiker erkent, aanvaardt en stemt in met:  
 
• De beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van Internet of enige andere 
wijze waarop de Diensten beschikbaar zijn of zullen zijn;  
 
• De risico's van het elektronisch of digitaal opslaan en doorgeven van informatie;  
 
• Het feit dat Hockey International niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige 
schade veroorzaakt door het gebruik van de Diensten (alsmede de gehele of 
gedeeltelijke inhoud daarvan) of van het Internet, als gevolg van de bovengenoemde 
risico's;  
 
• Het feit dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door Hockey 
International gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen. 
 
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20 februari 2023 


