Actievoorwaarden Meewind/Leap24 actie:
In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
- Aanbieder: Leap 24, Spoetnik 10, 3824MG Amersfoort en Meewind, Kruisweg
22-24, 2011 LC Haarlem.
- Deelnemer: iedere natuurlijke persoon van minimaal 18 jaar, die aan deze
actie deelneemt en voldoet aan deze actievoorwaarden. De actie is uitsluitend
voor participanten van Meewind (Seawind Capital Partners BV).
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ”Meewind/Leap24 actie” (verder te
noemen: “ACTIE”) van Meewind en Leap24.
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Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Om in aanmerking te komen voor de actie dient de deelnemer geregistreerd te
zijn als participant bij Meewind met een compleet dossier. Bovendien dient er
een storting ontvangen te zijn in de periode van 1 juli 2022 en 30 september
2022 van minimaal € 500,- in het Energie Transitiefonds van Meewind.
Indien de prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de Aanbieder naar
eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke
waarde of gelijke strekking.
Prijzen kunnen niet geruild worden, niet in contanten uitbetaald worden en
zijn niet overdraagbaar.
De winnaar wordt als volgt bepaald: Via een online tool wordt er uit de lijst
van geldige deelnemers een willekeurige winnaar gekozen. De winnaar kan
geen medewerker van Meewind of Leap24 zijn en ook geen familielid of
bekende van medewerkers van Meewind of Leap24 zijn.
Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht.
Over de uitslag, de opzet, de trekken en de voorwaarden van deze actie of de
vervanging van niet beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet
gecorrespondeerd.
De door Aanbieder vastgestelde uitslag is definitief.
Als er kansspelbelasting betaald moet worden, betaalt de Aanbieder deze.
Iedere Deelnemer heeft één kans op winst, ongeacht het aantal stortingen.
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Meewind, Leap24 en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden
zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door
een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
Voor vragen of klachten over de actie of de voorwaarden, kan er een mail
sturen aan de marketingafdeling van Meewind: info@meewind.nl
Meewind en Leap24 zijn gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan
wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen.
Druk-, spel-, zet- of andere gelijkwaardige fouten kunnen niet ingeroepen
worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.
Voordat de prijs uitgereikt wordt dient de winnaar nadrukkelijk en schriftelijk
akkoord te gaan met deze voorwaarden.

