
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ter promotie van het Single Use Recycle 

Systeem, bij evenementen in de Johan Cruijff ArenA (Stadion Amsterdam c.v.). 

Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden: 

1. Deelnemers jonger dan 18 jaar en woonachtig in het buitenland zijn uitgesloten van 

deelname. 

2. Deelname aan de actie gebeurt door het formulier op de actiepagina op johancruijffarena.nl 

3. De prijswinnaars zullen door een willekeurige loting, via ons computersysteem, worden 

geselecteerd. Er zal geen correspondentie over de uitslag plaatsvinden. 

4. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht, overige deelnemers worden niet op de hoogte 

gesteld van de uitslag van de loting.  

5. De prijzen zijn niet overdraagbaar , inwisselbaar of uit te keren in geldbedragen.  

6. De Johan Cruijff ArenA is niet aansprakelijk voor eventuele defecten/ schade aan de prijzen, 

ook niet wanneer deze is ontstaan tijdens verzending. De prijzen worden uitgekeerd in de 

staat waarin ze zich op het moment van uitreiking bevinden.  

7. Indien de prijs een toegangskaart voor een evenement betreft is het niet mogelijk de 

organisatie aansprakelijk te stellen voor enige vorm van compensatie bij afgelasting. 

8. Door deelname aan deze actie, stemt de deelnemer in met eventuele publicatie van zijn/haar 

gegevens via sociale media kanalen van de Johan Cruijff ArenA. En accepteer je dat je 

gegevens worden verwerkt door ons. Dat doen wij om te corresponderen over de uitslag, om 

contact op te nemen met de winnaars en om de prijs uit te kunnen reiken. Uiterlijk 1 januari 

2023 verwijderen wij alle gegevens die wij in dit kader van de deelnemer hebben ontvangen, 

die geen opt-in hebben aangevinkt. Meer informatie over hoe wij omgaan met jouw 

persoonsgegevens staat in onze Privacy Statement op; 

https://www.johancruijffarena.nl/privacyverklaring 

9. De Johan Cruijff ArenA behoudt zich het recht deze actie voortijdig te beëindigen. 

10. Deze actievoorwaarden kunnen ter alle tijden door de Johan Cruijff ArenA worden 

aangepast, bezoek deze pagina dus met enige regelmaat.  

11. We zijn bevoegdheid tot het uitsluiten van deelnemers bij vermoeden van fraude of 

onrechtmatige deelname.  

12. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden exclusief beslecht 

door een rechter te Amsterdam. 

 

Stel eventuele vragen of opmerking naar aanleiding van dit regelement via: info@johancruijffarena.nl 

 

 


