
Algemene voorwaarden 

Disney Digitaal Spel 

ARTIKEL 1: 

De organisator is Hertz France SAS | 6 avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny le Bretonneux - 

Frankrijk- RCS Versailles 377 839 667, APE 711 Z en deze organiseert van 16-12-2019 tot en met 31-

12-2019 een digitaal spel genaamd: "Geniet van een betoverend kerstfeest met Hertz." 

 

ARTIKEL 2: 

Het digitale spel loopt van 16-12-2019 tot en met 31-12-2019. Je moet ouder zijn dan 21 jaar om 

deel te mogen nemen. Het spel is beschikbaar in de volgende deelnemende markten: Frankrijk, 

Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Medewerkers van Hertz, Hertz-

franchisenemers, serviceverleners, hun intermediaire onderaannemers, hun families, of enige 

andere persoon die op professionele wijze betrokken is bij deze wedstrijd, mogen niet deelnemen 

aan de prijstrekking. 

Slechts één prijs per persoon toegestaan (dezelfde naam, geboortedatum en e-mailadres). Slechts 

één prijs per persoon toegestaan (dezelfde naam, geboortedatum en e-mailadres).  

De winnaars worden als volgt geselecteerd: er vindt een willekeurige prijstrekking plaats onder XXX 

online winnaars. 

 

ARTIKEL 3: 

De actie is bedoeld voor klanten van www.hertz.nl  

 

ARTIKEL 4: 

Om deel te nemen moet je tussen 16 december en 31 december 2019 een auto boeken op 

www.hertz.nl, na het afronden van de boeking een wedstrijdformulier invullen en het Disney-

memoryspel spelen. 

Er verschijnen zes paar Disney-personages op het scherm. Deelnemers hebben 10 seconden de tijd 

om te onthouden waar de personages zijn, voordat ze worden verborgen. Deelnemers moeten 

vervolgens de Disney-paren bij elkaar zoeken. Ze hebben drie pogingen om alle Disney-personages 

bij elkaar te zoeken om deel te nemen aan de prijstrekking en kans te maken op tickets voor 

Disneyland® Paris. 

Om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te houden, is het dezelfde persoon strikt verboden om met 

meerdere e-mailadressen te spelen of met de account van een andere persoon te spelen. Er wordt 

een account voor één persoon opgezet met dezelfde voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze 

maatregel is opgezet zodat leden van hetzelfde huishouden deel kunnen nemen aan de wedstrijd. 

ARTIKEL 5: 

Hertz France SAS biedt het volgende aan: 

 

 

- 1000 tickets voor de twee Disney Parken geldig tot en met 29 09 2020, verdeeld over 250 

sets van vier uitnodigingen voor Frankrijk.  

http://www.hertz.xx/
http://www.hertz.xx/


- 400 tickets voor de twee Disney Parken geldig tot en met 29 09 2020, verdeeld over 100 sets 

van vier uitnodigingen voor Duitsland. 

- 400 tickets voor de twee Disney Parken geldig tot en met 29 09 2020, verdeeld over 100 sets 

van vier uitnodigingen voor Italië. 

- 400 tickets voor de twee Disney Parken geldig tot en met 29 09 2020, verdeeld over 100 sets 

van vier uitnodigingen voor Nederland. 

- 400 tickets voor de twee Disney Parken geldig tot en met 29 09 2020, verdeeld over 100 sets 

van vier uitnodigingen voor Spanje. 

- 400 tickets voor de twee Disney Parken geldig tot en met 29 09 2020, verdeeld over 100 sets 

van vier uitnodigingen voor het Verenigd Koninkrijk. 

 

- De prijs kan niet worden verkocht of ongewisseld voor contant geld. 

- Om in aanmerking te komen voor de prijstrekking moeten online klanten tussen 16 

december en 31 december 2019 een formulier na afloop van de boeking invullen en het 

Disney-memoryspel spelen. 

- Het winnende antwoord wordt willekeurig door Hertz gekozen en deze beslissing is bindend. 

Er kan geen correspondentie over deze beslissing worden gevoerd en de beslissing kan ook 

niet aan worden gevochten. 

De trekking vindt niet later dan 26 september 2020 plaats. De winnaar ontvangt een bericht per 

briefpost op het adres dat tijdens de deelname aan Hertz is gecommuniceerd. 

De deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens. 

ARTIKEL 6: 

De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet te ruilen tegen een ander voorwerp of uit te keren in geld en 

kunnen onder geen enkele omstandigheid leiden tot een vergoeding of enige vorm van betaling. 

Hertz mag naar eigen inzicht deze actie op elk moment annuleren of uitstellen. 

ARTIKEL 7: Inzendingen worden geannuleerd als ze onleesbaar, onvolledig, vervalst of gemaakt zijn 

in tegenspraak met de huidige algemene voorwaarden. 

 De verantwoordelijkheid van de organisator vervalt als de online formulieren niet geregistreerd of 

onmogelijk te verifiëren zijn. 

Hertz France SAS behoudt zich het recht voor om de actie op te schorten, te annuleren of aan te 

passen en/of deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment te 

wijzigen. Door de deelname aan deze actie voort te zetten, geven deelnemers aan akkoord te gaan 

met de nieuwe of gewijzigde voorwaarden. 

 

ARTIKEL 8: 

In overeenstemming met de Franse wet voor gegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés) 

van 6 januari 1978 heeft elke deelnemer het recht op toegang tot, correctie en annulering van zijn of 

haar persoonlijke gegevens door te schrijven naar: Hertz France SAS | 6 avenue Gustave Eiffel 78180 

Montigny le Bretonneux - Frankrijk 

Deze informatie is uitsluitend bedoeld om door de organisator Hertz Frankrijk ten behoeve van de 

wedstrijd te worden gebruikt. 

 

ARTIKEL 9: 



Door deel te nemen aan deze wedstrijd, ga je volledig en zonder enig voorbehoud akkoord met de 

algemene voorwaarden. 


