ACTIEVOORWAARDEN PARKBEE 5 JAAR
Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ParkBee 5 jaar (hierna: de
“Actie”) van ParkBee B.V., gevestigd aan de Mr. Treublaan 7 (1097 DP) te Amsterdam (hierna
“ParkBee”). De actie wordt georganiseerd ter promotie van de diensten van ParkBee.
Voorwaarden voor deelname
Voor deelname aan de Actie geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Door deel te nemen aan de Actie
verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden
zijn altijd te raadplegen op parkbee.com/5jaar (“Actiepagina”).
Medewerkers van ParkBee, zuster-, moeder of dochtermaatschappijen en partijen die direct betrokken
zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname. Ook partners of familie van deze
medewerkers behoren hiertoe.
Actieopzet
De looptijd van de Actie is van 19 april 2021 tot en met 9 mei 2021.
Om deel te nemen aan de Actie laat u op de Actiepagina uw naam en e-mail adres achter. Een
overzicht van de in het kader van deze Actie beschikbare parkeerlocaties treft u hier aan (hierna: de
“Parkeerlocaties”).
De winnaars worden geselecteerd aan de hand van een trekking uit alle inzendingen.
Indien een winnaar niet kan worden bereikt, zal ParkBee een nieuwe winnaar aanwijzen op dezelfde
wijze als waarop de oorspronkelijke winnaar werd aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan in dat
geval geen aanspraak meer maken op de prijs, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie.
Prijzen
Met de Actie is de volgende prijs te winnen:
De hoofdprijs bestaat uit een jaar lang gratis parkeren bij alle Parkeerlocaties ter waarde van
maximaal € 7.500,- (zevenduizend vijfhonderd euro).
De prijs geldt voor één kenteken, is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor
geld. ParkBee verleent geen restitutie voor eventueel niet of minder gebruik van de Parkeerlocaties.
Het gebruik van de Parkeerlocaties is volledig voor eigen risico van de winnaars en/of de gebruikers
van de Parkeerlocaties. Op het gebruik van de Parkeerlocaties zijn de gebruiksvoorwaarden van
ParkBee van toepassing. De winnaars en/of de gebruikers van de Parkeerlocaties zijn verplicht om
deze voorwaarden te accepteren en te allen tijde na te leven. ParkBee behoudt zich het recht voor om
bij overtreding van deze voorwaarden verder gebruik van de gewonnen prijs onmiddellijk stop te
zetten zonder recht op restitutie, compensatie of enige andere vergoeding voor de winnaar.
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van ParkBee. Dit wil zeggen dat
winnaars niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen.
Bekendmaking winnaars
De winnaar krijgt uiterlijk op 21 mei 2021 per e-mail bericht over de gewonnen prijs. De winnaar wordt
op 25 mei 2021 op de Actiepagina bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.
ParkBee kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een winnaar onjuiste gegevens heeft
verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een winnaar weigert de prijs
in ontvangst te nemen.
Persoonsgegevens en privacy

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van
prijzen.
De persoonsgegevens die u in het kader van de Actie aan ParkBee verstrekt, worden door ParkBee
uitsluitend gebruikt om contact met u op te kunnen nemen om u op de hoogte te brengen wanneer u
gewonnen heeft of het versturen van de prijs. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om in de
toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van
ParkBee, maar alleen wanneer u daarvoor uw voorafgaande, ondubbelzinnige toestemming hebt
gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.
De in verband met de Actie aan ParkBee verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een
gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene verordening gegevensbescherming van
toepassing. De (persoons-)gegevens worden door ParkBee verwerkt met inachtneming van de
Privacystatement van ParkBee.
Aansprakelijkheid
ParkBee en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade
voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij
deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ParkBee.
ParkBee is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele
gevolgschade van de Actie. ParkBee draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late
leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de toekenning
en/of de ontvangst van de prijs voortvloeien. ParkBee is niet aansprakelijk voor schades die
voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook
voorbehouden. ParkBee is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of
vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
Overige bepalingen
ParkBee behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande
kennisgeving deze actievoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te
wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat ParkBee daardoor op enigerlei wijze tot
vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
ParkBee behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen
van deelname uit te sluiten.
In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door
ParkBee.
Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere
materialen op de website zijn eigendom van ParkBee. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of
publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van ParkBee.
Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. ParkBee handelt in
overeenstemming met deze gedragscode.
Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband
houdende met deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.
Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van
uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met s.vet@parkbee.com. ParkBee streeft ernaar
eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. U ontvangt een
telefonische of schriftelijke reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van ParkBee een
voorstel om de klacht op te lossen.
15 april 2021

