Actievoorwaarden en spelregels – Beat the Pro winactie
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door KLM Open georganiseerde winactie ter
promotie van Beat the Pro, in opdracht van organisator TIG Sports.
1. Deze winactie loopt van 15 augustus tot 11 september 2018. Na 11 september is deelnemen niet
meer mogelijk.
2. Door deel te nemen maak je kans op één van de 20 plekken in Beat the Pro op het KLM Open
2018. Beat the Pro vindt plaats op Hole 14 van The Dutch in Spijk.
3. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
4. Deelname aan de actie is gratis.
5. Deelname vindt plaats wanneer u zich aanmeldt, een eigen ‘golfie’ maakt en deze deelt op social
media met #klmopen.
6. Let op: voor deelname dient je handicap maximaal 18 te zijn.
7. Medewerkers van de organisatie zijn uitgesloten van deelname.
8. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij
deelname aan de winactie.
9. De trekking van de winnaar gaat door middel van loting, over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
10. Winnaars worden na de loting persoonlijk geïnformeerd via het emailadres waarmee is
deelgenomen. De namen van de winnaars worden ook bekend gemaakt via de social media kanalen
van KLM Open.
11. TIG Sports kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden
gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie
wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
12. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen (naam, geslacht, foto,
handicap en email), worden alleen gebruikt door KLM Open en organisator TIG Sports. Voor meer
informatie betreft persoonsgegevens zie het Privacystatement op https://www.golf.nl/klmopen/privacy-statement
13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door TIG
Sports.
14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van
deelname.

