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Actievoorwaarden “#YDO2022Winactie”  
1. Algemeen  
1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘‘#YDO2022Winactie” (verder te noemen: de Actie), 
welke Actie wordt georganiseerd door de vereniging Badminton Nederland gevestigd aan de Kelvinbaan 48 te 
Nieuwegein.  

2. De Actie houdt in dat deelnemers met het ticket van de Yonex Dutch Open 2022 kans maken op het winnen 
van één prijs uit de prijzenpool.  

3. Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Badminton Nederland handelt in 
overeenstemming met deze gedragscode.  

4. Op deze Actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. De Actievoorwaarden en overige informatie over 
de Actie staan vermeld op www.dutchopen.nl.  

5. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze Actievoorwaarden.  

6. Badminton Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop 
te zetten of de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Actievoorwaarden dan wel 
een vroegtijdige beëindiging van de Actie, zal op www.dutchopen.nl worden gepubliceerd dan wel bekend 
worden gemaakt.  
 
2. Actie en deelname  
1. De Actie houdt in dat je kans maakt op één van de volgende prijzen: 

Je doet graag mee aan de YDO 2022 winactie en maakt met jouw ticket voor Yonex Dutch Open 2022 
graag kans op een van de volgende prijzen: 

 1x Nintendo Switch Console + Sportgames twv € 350,- 

 1x Yonex racket twv € 100 

 5x shirt van een TeamNL-Badminton speler 

 25x tube F.I.T. Sportbalsem 100 ml 

 10 x koker met 3 AirBadminton shuttles 

 2x een AirBadminton Experience (met o.a. racket, AirBadminton shuttles, waterbottle en 
koffiecupjes van MAMS Coffee) 

 4x MAMS Coffee badmintonmok 

 5x een VIP box voor 2 personen direct naast de finalebaan op zondag 16 oktober bij de Yonex 
Dutch Open. Tijdens 1 van de 5 finales zit je in de VIP box en wordt je voorzien van een hap 
en een drankje. 

 5x een Bamito broodtrommel 
 

2. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen woonachtig in Nederland die een ticket heeft van de Yonex 
Dutch Open 2021. Deelnemers onder de 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of voogd om 
deel te kunnen nemen.  

3. Deelname gaat als volgt: tot en met woensdag 5 oktober 2022 23.59 uur kan je op de website 
www.dutchopen.nl/winacties jouw gegevens invullen op een deelnameformulier. Om het deelnameformulier 
te kunnen invullen dien je te beschikken over een geldig ticket met een uniek ticketnummer van de Yonex 
Dutch Open 2022. Indien je nog geen ticket hebt van de Yonex Dutch Open 2022 kun je deze aanschaffen via 
www.dutchohopen.nl. Uitsluitend personen die voor de sluitingsdatum hun gegevens correct en volledig 
hebben ingevuld doen mee aan de Actie. Per ticket kan één formulier worden ingevuld. 

4. Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het 
Internet, geen extra kosten verschuldigd.  

5. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van Badminton Nederland.  

6. De winnaar wordt op onpartijdige wijze aangewezen door middel van een trekking uit alle deelnemers onder 
toezicht van een onafhankelijke persoon. De trekking vindt plaats op donderdag 6 oktober 2022. Er worden in 
totaal 58 winnaars gekozen, die allen één van bovengenoemde prijzen ontvangen.  

7. De winnaar wordt na de trekking via het opgegeven e-mailadres vrijdag 7 oktober 2022 op de hoogte 
gesteld van de gewonnen prijs.  

http://www.dutchohopen.nl/
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8. De prijs kan bij jou bezoek aan de Yonex Dutch Open 2022 worden opgehaald. Hierover worden de winnaars 
geïnformeerd. 

9. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.  
10. De winnaar dient uiterlijk vóór maandag 10 oktober 2022 12.00 uur per e-mail te bevestigen gebruik te 
willen maken van de aangeboden prijs. Indien er niet tijdig is bevestigd, wordt de prijs aan een andere 
deelnemer vergeven.  

11. Badminton Nederland is te allen tijde gerechtigd deelnemers te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe 
te kennen indien zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Deelnemersvoorwaarden hebben 
gehandeld of zich anderszins frauduleus hebben gedragen.  

12. Over de opzet, inhoud en uitslag van deze Actie wordt niet gecorrespondeerd.  
 
3. Privacy  
1. Wanneer je je met jouw ticket van de Yonex Dutch Open inschrijft voor deze Actie zullen de door jouw 
opgegeven persoonsgegevens met inachtneming van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving worden 
verwerkt. Kijk voor meer informatie over het toepasselijke privacybeleid op 
https://www.badminton.nl/privacyverklaring .  
 
4. Slotbepalingen  
1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze Actie kun je een e-mail sturen naar info@badminton.nl  

2. Op deze Actie en alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. 
Geschillen voortvloeiend uit deze Actie en/of voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
te Arnhem.  

3. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 
Badminton Nederland.  
 
Aldus opgemaakt te Nieuwegein, 20 september 2022 

https://www.badminton.nl/privacyverklaring

