
Actievoorwaarden bol.com x JBL Virgil van Dijk. 

• Deze winactie wordt uitgeschreven door bol.com B.V. gevestigd aan de Papendorpseweg 100 te 

Utrecht. Op deze winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing. 

• Deelname aan deze winactie is mogelijk van 8 september 2021 tot 8 oktober 2021. 

• Je kunt als volgt deelnemen aan deze winactie:  

1. Koop een JBL-product van bol.com (Je kunt dit herkennen aan de tekst ‘verkoop door 

bol.com’ onder de prijs van het product. Externe verkopers doen niet mee aan deze 

actie).  

2. Stuur een bewijs van je aankoop naar jblwinnen@bol.com. Bijvoorbeeld je 

bevestigingsmail van je bestelling of je factuur. 

• De te winnen prijzen zijn:  

1. Hoofdprijs: 

a. Tickets wedstrijd (exacte wedstrijd wordt bepaald aan de hand van de agenda 

van Virgil van Dijk).   

b. Vliegticket Amsterdam – Liverpool. 

c. Hotel tickets verblijf tijdens de wedstrijd. 

d. Meet en greet met Virgil van Dijk  

2. Subprijs:  

a. 5x gesigneerde Charge 5  

b. 5x gesigneerde Live Pro+ 

Ter waarde van € 4.500,-.  

• De winnaar wordt willekeurig gekozen. Er wordt 1 winnaar aangewezen voor de hoofdprijs en 

10 winnaars voor de subprijzen door bol.com. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  

• De datum van de winactie is leidend en kan niet aangepast worden. Mocht de geselecteerde 

datum niet passen voor de winnaar dan kiezen wij een andere kandidaat.  

• De winnaar(s) worden in week 48 door bol.com per e-mail op de hoogte gesteld via het bij 

bol.com bekende e-mailadres.   

• Bij retournering van het gekochte actieproduct vervalt het recht om mee te doen aan de 

winactie. 

• Medewerkers van bol.com zijn uitgesloten van deelname.  

• Om deel te mogen nemen, moet je woonachtig zijn in Nederland of België. Woon je niet in 

Nederland of België dan ben je helaas uitgesloten van deelname.  

• Deelnemers kunnen maar één keer deelnemen aan deze actie tijdens de in deze voorwaarden 

genoemde actieperiode. Meerdere inzendingen onder dezelfde naam of met hetzelfde (e-mail) 

adres, of herleidbaar tot een zelfde naam of (e-mail) adres, worden niet geaccepteerd en 

automatisch uitgesloten. 

• Om mee te doen, moet je minimaal 18 jaar zijn. 

• De contactgegevens die jij aan bol.com meedeelt, worden uitsluitend gebruikt om contact op te 

nemen in geval jij een prijs hebt gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden 

bewaard. 

• Het recht van de winnaar om de prijs te ontvangen is niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk 

de prijs in te wisselen voor vervangende prijzen of geld.  

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 

bol.com. 

• Ondanks de grootst mogelijke zorg die bol.com aan de organisatie van de actie besteedt, is het 

mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere 

vergelijkbare fouten in door bol.com openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, 
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kunnen bol.com niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting 

voor bol.com in het leven roepen. 

• Bol.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, van welke aard dan ook, die 

voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. In geval het hiervoor bepaalde 

door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt 

vernietigd, dan zal bol.com alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar 

geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze 

aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal zal nooit meer bedragen dan €100,. 

• Bol.com biedt geen garantie(s) op de door haar te verstrekken of verstrekte prijzen.  

• Bol.com behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) 

de actie stop te zetten of de actie te wijzigen.  

• Bol.com handelt bij de uitvoering van haar winacties in overeenstemming met de Gedragscode 

Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. 

• Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

• Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de bol.com Klantenservice 

via: 030 –310 4999 of per e-mail via: klantenservice@bol.com. U ontvangt binnen 7 

kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie. 

• Deze winactie dient ter promotie van het merk JBL en de JBL Live Pro+. 

• Deelname aan de actie is gratis.  

• Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde bij bol.com worden opgevraagd.  

 

 


