
 

Actievoorwaarden 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Win een tankpas met € 1.000 

tegoed’ (hierna: “de Actie”) en te raadplegen via www.independer.nl/autoverzekering/info/winactie.  

 

1. Algemeen 

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Independer.nl gevestigd en kantoorhoudende te 

Celebeslaan 2 te Hilversum (hierna: “Independer”). 

1.2 De Actie start op 10 mei 2021 en loopt tot en met 1 augustus 2021 (hierna: “de 

Actieperiode”).  

1.3 De Actie wordt gehouden ter promotie van de dienst “vergelijking van en bemiddeling in 

autoverzekeringen” van Independer.  Elke consument die in de Actieperiode bij Independer 

een autoverzekering afsluit, maakt kans op het winnen van een tankpas met een tegoed van 

1.000 euro. Vanaf week 20 tot en met week 31 wordt er elke week één winnaar getrokken. 

Derhalve zijn er in totaal 12 trekkingen.  

2. Deelname 

2.1 Deelname is enkel mogelijk gedurende de Actieperiode. 

2.2 Elk natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder kan aan deze Actie deelnemen. 

2.3 Deelname is uitgesloten voor: 

a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschrijven vereisten; 

b) medewerkers van Independer; 

c) hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 

d) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie. 

2.4 Om deel te nemen dient een deelnemer tussen 10 mei en 1 augustus 2021 een 

autoverzekering af te sluiten op independer.nl.  

2.5 Een deelnemer kan enkel deelnemen aan de Actie door akkoord te gaan met deze 

actievoorwaarden. 

2.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. 

2.7 Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.  

2.8 Aan deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden. 

2.9 Independer is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten 

van deelname, bijvoorbeeld in geval een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende 

gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. 

2.10 In het geval dat deelnemer voor de autoverzekering (een) andere regelmatig bestuurder(s) 

opgeeft dan zichzelf, geldt dat deze andere regelmatig bestuurder(s) niet worden 

aangemerkt als deelnemer van deze Actie. 
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2.11 De verzekeraar waar deelnemer de autoverzekering en eventueel (een) aanvullende 

verzekering(en) heeft afgesloten, is geen partij in deze Actie. Deelnemers dienen zich met 

vragen, opmerkingen en/of klachten dan ook altijd te wenden tot Independer en niet tot de 

verzekeraar.  

3. Prijs 

3.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Deze prijs bestaat uit een prepaid tankpas van 

Travelcard met een tegoed van 1.000 euro of een laadpas van Vandebron met een tegoed 

van 1.000 euro (hierna: “de Prijs”).  

3.2 De waarde van het totale prijzenpakket bedraagt ongeveer EUR 12.000,-.  Dit bedrag is als 

volgt opgebouwd: het tegoed op de tankpas of laadpas is €1000,-. Wanneer dit bedrag wordt 

vermenigvuldigd met het aantal trekkingen (12), geeft dit een waarde van het totale 

prijzenpakket van ongeveer EUR 12.000,-.  

3.3 Aanwijzing van de winnaar van de Prijs geschiedt elke maandag in de periode van week 20 

tot en met week 31. Vanaf het moment dat deelnemer tijdens de Actieperiode de 

autoverzekering en eventueel (een) aanvullende verzekering(en) heeft afgesloten, maakt 

deelnemer de maandag na de dag dat hij de autoverzekering en eventueel (een) aanvullende 

verzekering(en) heeft afgesloten, kans op het winnen van de Prijs.  

Ter illustratie: deelnemer die op 11 mei 2021 heeft afgesloten, maakt op 17 mei 2021 kans 

op de Prijs. Indien deelnemer op 31 juli 2021 heeft afgesloten, maakt hij/zij op 2 augustus 

2021 kans op de Prijs, etc. Er zullen derhalve in totaal 12 winnaars worden aangewezen. 

Aanwijzing van de winnaar geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma. 

3.4 Een winnaar van de Prijs wordt binnen 14 werkdagen door middel van e-mail persoonlijk op 

de hoogte gesteld van zijn of haar Prijs. 

3.5 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie 

wordt niet gecorrespondeerd. 

3.6 De Prijs is persoonsgebonden en kan dus niet aan derden overgedragen worden. Indien de 

winnaar de Prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt 

het recht op de Prijs en is Independer gerechtigd een andere winnaar van de Prijs aan te 

wijzen. 

3.7 Independer neemt de eventueel over de Prijs verschuldigde kansspelbelasting voor haar 

rekening.  

3.8 Independer keert de Prijs binnen 14 werkdagen aan de winnaar uit, mits winnaar definitief 

door de autoverzekeraar is geaccepteerd voor zijn autoverzekering en eventueel aanvullende 

verzekering(en).  

3.9 De winnaar levert op verzoek van Independer een polisblad van de autoverzekering en de 

eventueel aanvullende verzekering(en) aan Independer aan. 

 

 

  



4. (PERSOONS)GEGEVENS & PUBLICITEIT 

4.1 De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door Independer alleen 

gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren 

over de Actie en over een eventueel gewonnen Prijs. Enkel indien en voor zover een 

deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Independer een deelnemer 

commerciële informatie verstrekken over producten en diensten van Independer.  

5. Overig 

5.1 In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen 

door Independer. 

5.2 Independer behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie 

eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en niet over te gaan tot het uitkeren 

van de Prijs. De gevallen waarin Independer zich dit recht voorbehoudt is met inbegrip maar 

niet beperkt tot een geval van overmacht.  

5.3 Independer is te allen tijde gerechtigd deze actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere 

aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de 

voorwaarden zal zo snel mogelijk op www.independer.nl/autoverzekering/info/winactie 

worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden 

gecommuniceerd. 

5.4 Independer en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 

aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige andere 

wijze verband houdt met de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen 

Independer niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting 

voor Independer in het leven roepen. Independer is niet aansprakelijk voor enige schade, van 

welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van 

derden op haar website of andere technische faciliteiten. Independer is niet verantwoordelijk 

of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.  

5.5 Independer garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) 

of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die 

Independer aan het beheer van haar website(s) besteedt, is het mogelijk dat de informatie 

onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen 

(zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen. 

5.6 Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in 

verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

5.7 Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode 

Promotionele Kansspelen 2014. 

5.8  Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail gestuurd worden naar 

win@independer.nl.  Independer zal de vraag of klacht in behandeling nemen en contact 

opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien een klacht niet naar 

tevredenheid van de deelnemer is afgehandeld, bestaat  ten aanzien van promotionele 

kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.  
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