
 

 
Actievoorwaarden Kraslotenactie theatertour GELUK van Guus Meeuwis voor UNICEF 

De Kraslotenactie tijdens de theatertour GELUK van Guus Meeuwis 2018/2019 wordt ten 

bate van UNICEF Nederland georganiseerd. Voor de Kraslotenactie voor UNICEF (hierna de 

“Actie”) gelden de volgende voorwaarden.  

1. De Actie wordt georganiseerd door Modestus. Hierna ook genoemd ‘Organisator’. 

Modestus werkt hierbij samen met UNICEF Nederland. 

2. Tijdens de theatertour GELUK zullen er 3 VIP arrangementen voor Groots met een 

zachte G 2019 worden weggegeven. Ieder arrangement is bestemd voor 2 personen. 

Door deelname aan de Actie maak je kans op één van de drie VIP arrangementen 

tijdens Groots met een zachte G 2019.  

3. Een kraslot is uitsluitend te koop bij de merchandise stand van Guus Meeuwis tijdens 

de theatertour GELUK.  

4. Een kraslot kost € 5,-. De opbrengst van de loten komt ten goede aan UNICEF 

Nederland. Het wordt besteed aan programma’s voor kinderen op de vlucht. 

5. De actie loopt gedurende de theatertour GELUK van Guus Meeuwis van 30 augustus 

2018 t/m 14 april 2019  

6. Door het krassen van het lot zie je direct of je de winnaar bent van een VIP 

arrangement bij Groots met een zachte G . 

7. Heb je gewonnen? Dan kun je je kraslot direct bij de merchandise stand van Guus 

Meeuwis in het theater inleveren. Daar wissel je jouw contactgegevens uit zodat je je 

prijs kunt ontvangen. Ben je niet in de gelegenheid het kraslot direct in te leveren 

neem dan contact op met Modestus via info@grootsmeteenzachteg.nl   

8. Als je gewonnen hebt dan worden jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt ten 

behoeve van de organisatie van het arrangement. 

9. Als je op het moment van inwisselen van het kraslot jonger bent dan 18 jaar, dan 

kunnen met Organisator uitsluitend afspraken over het VIP arrangement worden 

gemaakt met uitdrukkelijke toestemming van jouw ouders of voogd. 

10. Je betaalt jouw kraslot met je pinpas of contant geld bij de merchandise stand van 

Guus Meeuwis tijdens de theatertour GELUK  

11. Wil je meer weten over Guus Meeuwis of de VIP arrangementen? Ga dan naar 

www.guusmeeuwis.nl  of www.grootsmeteenzachteg.nl/vip 
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12. Op https://www.unicef.nl/doneren/vluchtelingencrisis  kun je meer informatie vinden 

over de programma’s van kinderen die op de vlucht zijn.  

13. Modestus is verantwoordelijk voor het aanbieden van het VIP arrangement. Als er 

vragen of klachten zijn met betrekking tot het gewonnen arrangement kan je contact 

opnemen met ‘Modestus via info@grootsmeteenachteg.nl  

14. Het arrangement is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten 

15. Mochten er tussentijds wijzigen zijn van de Actie, de Actie voortijdig beëindigd moet 

worden of als de actievoorwaarden gewijzigd worden, dan volgt hier informatie over op 

www.guusmeeuwis.nl en www.unicef.nl  

16. Als deelnemer ben je verantwoordelijk voor het ontvangen Kraslot en draag jij het 

risico voor ongeoorloofd gebruik, verlies, diefstal en onbruikbaar raken van het Kraslot. 

17. Door deel te nemen aan de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en in te 

stemmen met deze Voorwaarden. 

18. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Over de Voorwaarden, de Organisatie 

en / of de uitslag van de wedstrijd wordt uitsluitend met de drie winnaars van een VIP 

arrangement correspondentie gevoerd. Alle bijkomende mededelingen en / of 

publicaties in verband met de Actie gelden als punt van deze Voorwaarden. 

19. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 

mailto:info@grootsmeteenachteg.nl
http://www.guusmeeuwis.nl

