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REALISATIE ZONNEPANELEN. ADVIES - ENGINEERING - INSTALLATIE - SERVICE & ONDERHOUD

Actieopzet
De actieperiode loopt enkel op zaterdag 25 januari 2020. Je kunt één keer per persoon meedoen aan deze win-
actie. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan aan deze winactie, mag Solar Crew de even-
tueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die de 6 demo’s bij Solar Crew heeft gevolgd 
maakt kans op het winnen van deze prijs volgens de genoemde voorwaarden van deze prijs hieronder.  

Trekkingen
Op 29 januari 2020 wordt uit alle deelnemers die voldoen aan de actievoorwaarden een winnaar getrokken. 
Tijdens de trekking wordt een winnaar gekozen die tijdens het weekend van donderdag 26 maart tot zondag 
29 maart van Eindhoven naar Madrid gaat. Naast de vlucht wordt er binnen deze dagen gezorgd voor een hotel 
inclusief ontbijt.
Zodra de winnaar bekend is, wordt er telefonisch contact opgenomen. Iedere deelnemer die voldoet aan de 
actievoorwaarden maakt één keer kans op de prijs. 

Voorwaarden voor deelname
De actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- en verblijf-
plaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. 
Solar Crew heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is.
Werknemers van Solar Crew zijn uitgesloten van deelname aan deze winactie.

Voorwaarden van de te winnen prijs
Deze prijs betreft het winnen van een ticket inclusief hotel (op basis van logies & ontbijt) van Eindhoven naar 
Madrid in het weekend van . 
Indien de reis wordt geannuleerd, ongeacht de reden van annulering, komt het recht op deze prijs te vervallen.
Voor vragen kun je contact opnemen met info@solarcrew.nl.

Persoonsgegevens en privacy
Voor deze winactie verzamelen wij van iedereen persoonsgegevens. Dit betreft je naam, adresgegevens, ge-
boortedatum en telefoonnummer. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de richtlijnen van ons Privacybeleid. Wij 
gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie.

Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de (social) mediakanalen van Solar Crew. De deelnemer gaat 
akkoord met het meewerken aan promotionele doeleinden.

Overige bepalingen
•  Solar Crew mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaar-

den van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
• Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met info@solarcrew.nl.
•     In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Solar Crew.

Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actie-
voorwaarden.


