
**Voorwaarden van de wedstrijd: 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de nieuwsbrief wedstrijd georganiseerd door MEDION AG, Am 

Zehnthof 77, 45307 Essen: 

1. in de periode van 01.06.2021 tot 30.06.2021 verloot MEDION AG in totaal 2 MEDION® Ijsmachine MD 18387.  

2. De eigenaars van alle winnende e-mailadressen die zich in de periode van 01.06.2021 - 30.06.2021 voor de 

nieuwsbrief hebben ingeschreven en die op het moment van de trekking zijn geregistreerd om de Medion Shop-

nieuwsbrief te ontvangen, nemen deel aan de trekking. 

3. Personen die in Nederland of België wonen en ten tijde van de trekking ten minste 18 jaar oud zijn, komen in 

aanmerking om te winnen. Medewerkers van MEDION AG, hun familieleden en andere personen die betrokken 

zijn bij het ontwerp en de uitvoering van deze wedstrijd, zijn uitgesloten van de prijsvraag. 

4 De prijsverloting vindt één keer per maand plaats. Bij de loting wordt de winnaar willekeurig gekozen door 

middel van een computerondersteunde procedure. De winnaar ontvangt een kennisgeving van de prijs per e-mail 

naar het door hem/haar geregistreerde e-mailadres en moet de aanvaarding van de prijs binnen 72 uur na de 

kennisgeving van de prijs bevestigen door het sturen van een antwoord-e-mail met een geldig telefoonnummer en 

een postadres voor de organisatorische afhandeling van de verzending van de prijs. Als de prijs niet binnen 72 

uur per e-mail wordt bevestigd, vervalt de aanspraak op de prijs en vindt er een nieuwe loting plaats.  

Als een gebruiker zich tijdens de campagneperiode inschrijft voor de nieuwsbrief, zal MEDION AG ook de 

volgende gebruikersgegevens verwerken ten behoeve van de correcte uitvoering en afhandeling van de 

wedstrijd: e-mailadres, voor- en achternaam van de deelnemer en telefoonnummer en adres in het geval van het 

winnen van een prijs. Op schriftelijk of tekstueel verzoek kunnen de deelnemers te allen tijde informatie opvragen 

bij de organisator over welke persoonlijke gegevens door de organisator zijn opgeslagen, kunnen zij correctie en 

verwijdering van deze gegevens eisen en kunnen zij elke toestemming voor het gebruik van de gegevens 

intrekken. MEDION AG behoudt zich het recht voor om de naam en woonplaats van de winnaar in verkorte vorm 

(Max M., Voorbeeldstad) op haar website te publiceren, tenzij de betreffende winnaar zich uitdrukkelijk tegen 

publicatie verzet.  

6. Een contante betaling van de materiële waarde of omruiling van de prijs is niet mogelijk. 

7. MEDION AG behoudt zich het recht voor om de loterij volledig of tijdelijk op te schorten als zich problemen 

voordoen die de integriteit van de loterij in gevaar brengen. 

8. Iedere aansprakelijkheid voor schade van MEDION AG en haar organen, medewerkers en plaatsvervangers 

die voortvloeit uit of verband houdt met de loterij, is, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot gevallen van 

opzet of grove nalatigheid. 

9. Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten. 
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