De FBTO actievoorwaarden ‘Maak kans op een polaroidcamera’
Voorwaarden
Dit zijn de actievoorwaarden die gelden voor de actie ‘Maak kans op een Polaroidcamera’
van FBTO. Deze voorwaarden zijn vastgesteld in Leeuwarden op 30 april 2019.
Jij bent: de deelnemer. Degene die meedoet aan de actie ‘Maak kans op een
Polaroidcamera’. Wij zijn: FBTO. FBTO is een handelsnaam van Achmea
Schadeverzekeringen N.V., en is gevestigd aan de Sophialaan 50, 8911 AE te
Leeuwarden. Ons nummer van de Kamer van Koophandel is 08053410.
Artikel 1 Over deze actievoorwaarden
1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden?
Deze voorwaarden gelden voor de actie ‘Maak kans op een Polaroidcamera’. De actie
loopt van 1 mei tot en met 31 december 2019.
1.2 Mogen wij deze voorwaarden veranderen?
Wij mogen de actie op ieder moment aanpassen als dit naar onze mening nodig is. De
veranderde voorwaarden vind je dan op https://www.fbto.nl/documenten/maak-kans-op-eenpolaroidcamea.pdf. Dit doen we dan zo snel mogelijk. We mogen de actie ook eerder
stoppen.
1.3 Wat geldt nog meer voor deze voorwaarden?
- Voor deze actie geldt het Nederlands recht
- Al het contact over deze actie gebeurt in het Nederlands
- Wij beslissen over situaties die niet in deze voorwaarden zijn afgesproken
Artikel 2 Over je deelname
2.1 Wie mag meedoen met deze actie?
- Iedereen mag meedoen met deze actie met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.2
- Door mee te doen met de actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden
2.2 Wanneer kun je niet meedoen met deze actie?
- Personeelsleden van Achmea
o Ook uitzendkrachten of outsourcekrachten
- Familieleden van personeelsleden van Achmea
- Als je op een andere manier bij de actie betrokken bent
2.3 Wat kost deelname?
Als je meedoet met de actie betaal je geen kosten.
2.4 Hoe vaak mag je meedoen?
Je mag zo vaak meedoen als je wilt met deze actie.
2.5 Wat gebeurt er als je niet meedoet volgens de voorwaarden?
Dan kun je niet verder meedoen met de actie.
2.6 Wat krijg je als je deelneemt?
Als je wint krijg je 1 polaroidcamera (Polaroid Originals Onestep 2 VF camera) van FBTO.
De polaroidcamera kan iets afwijken van het plaatje in de actie.
Artikel 3 Over de manier waarop je meedoet 3.1 Hoe werkt de actie?
Je hebt een uiting van FBTO gezien met daarin de vraag ‘Deel jouw eerste ervaring op
#DeEerste en maak kans op een polaroidcamera’. Deel je eigen verhaal/ervaring en foto
#DeEerste op Instagram, Facebook of stuur het in via marketing@fbto.nl. Denk
bijvoorbeeld aan je eerste vliegruisvliegreis, je eerste huis, je eerste auto enzovoort. Tag

FBTO en gebruik #DeEerste in je verhaal. Dan maak je automatisch kans op een
polaroidcamera. Hiervoor hoef je zelf niks te doen.
Artikel 4 Over de manier waarop wij de winnaars kiezen
4.1 Hoe bepalen wij de winnaar?
In de actieperiode verloten we camera’s. De 4 mooiste verhalen winnen een
polaroidcamera. Een interne juriy kiest de leukste en meest bijzondere inzending. We
letten hierbij op je tekst, je foto, maar vooral ook op het onderwerp dat je met ons deelt.
Wees creatief! De leukste inzending krijgt een mooie retro Polaroid camera waarmee je
nog meer foto’s kunt maken.
4.2 Hoe laten we de winnaars weten dat hij heeft gewonnen?
We bellen je of sturen een mail naar het bij ons bekende telefoonnummer en/of emailadres.
Artikel 5 Over de prijs
5.1 Wat is de prijs?
De prijs is een Polaroid Originals Onestep 2 VF camera.
5.2 Betaal je kansspelbelasting over de prijs?
Nee, je betaalt geen kansspelbelasting over de prijs.
5.3 Kun je de prijs aan iemand anders geven?
Ja, dat mag. Je kunt de prijs niet inwisselen voor geld.
5.4 Heb je de prijs gewonnen?
Heb je de prijs gewonnen? Dan spreken we met je af wanneer en hoe wij de prijs aan je
geven.
Artikel 6 Over het gebruiken van je gegevens
6.1 Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
Als je deelneemt aan deze actie, geef je ons informatie. Wij gaan zorgvuldig om met je
gegevens. Daarbij volgen we de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Zorgverzekeraars. Lees hierover meer in ons privacy statement op fbto.nl.
6.2 Wat mogen wij doen met de gegevens van de winnaars?
Ben je een van de prijswinnaars? Dan vind je het goed dat wij je naam en woonplaats
noemen om de actie onder de aandacht te brengen van andere consumenten. Is er een
prijsuitreiking? Dan mogen wij ook foto’s of een video van de prijsuitreiking maken. Deze
foto’s en/of video mogen wij ook gebruiken om de actie onder de aandacht te brengen.
Artikel 7 Heb je schade?
7.1 Heb je schade door deze actie of de prijs?
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door deze actie of een prijs.
Artikel 8 Heb je vragen of klachten?
8.1 Wat kun je doen als je een vraag of klacht hebt?
Heb je een vraag? Stuur dan een mailtje naar marketing@fbto.nl

