
Winacties
•  Om deel te mogen nemen aan een winactie, moet een deelnemer een minimum

leeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers 
zijn  uitgesloten van deelname

•  Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie, tenzij  
anders  vermeld

• De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze
• Over de uitslag van een winactie kan niet worden gecorrespondeerd
•  Niet alle Kansspelclub winkels verkopen de artikelen of nemen deel aan de  

acties/prijsvragen
•   Kansspelclub behoudt zich het recht voor om acties, zonder opgave van reden, 

 tussentijds stop te zetten
• Het gewonnen product kan afwijken van de getoonde afbeelding
•   Wanneer je deelneemt aan acties of prijsvragen waarbij je gegevens worden gevraagd 

geef je toestemming dat wij je gegevens gebruiken om deze actie uit te voeren, de 
prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten. 
Het is mogelijk dat je NAW gegevens eenmalig worden gedeeld met een partner  zodat 
zij de gewonnen prijs naar je kunnen versturen, waarna je gegevens direct gewist 
worden bij deze partij. Daarnaast stem je in met het gebruik van je gegevens bij het 
inrichten en versturen van marketingcampagnes binnen de formules van  Convenience 
Concept b.v. Afmelden voor alle communicatie kan ten alle tijde door een email te 
sturen naar info@convenienceconcept.nl met daarin je n.a.w. gegevens en emailadres

Kortingen en overige aanbiedingen
• Aanbiedingen zijn geldig voor de duur zoals vermeld
•   Indien de looptijd van een folderactie niet expliciet vermeld is, geldt de looptijdvan 

de folder, zoals bovenin op de voorpagina is vermeld
•  Voor alle acties geldt: op=op
•  Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden
•  Niet alle Kansspelclub winkels verkopen de artikelen of nemen deel aan de  
 acties/prijsvragen
•   Kansspelclub behoudt zich het recht voor om acties, zonder opgave van reden, 

 tussentijds stop te zetten
•  Het assortiment kan afwijken van de getoonde afbeelding
•  Prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW
•   Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar voor geld
•   Wanneer er een gratis product wordt weggegeven bij aankoop van een bepaald 

 product geldt altijd op = op

Heb je nog vragen over de actievoorwaarden? Neem gerust contact op met Kansspelclub 
via telefoonnummer 0881261000 of mail naar info@kansspelclub.nl
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De Kansspelclub Gemakcard is een kaart waarmee je spaart voor korting op het 
winkel assortiment of voor contante korting. Het enige wat jij hoeft te doen is jouw 
 Kansspelclub Gemakcard te laten scannen bij de kassa. Zo spaar je ongemerkt voor veel 
voordeel. Daarnaast word je als eerste op de hoogte gebracht van speciale acties.

Hoe werkt de Kansspelclub Gemakcard?
1.  Vraag jouw Kansspelclub Gemakcard direct online aan
2.  Je ontvangt jouw Kansspelclub Gemakcard binnen 2 weken thuis
3.   Neem je Kansspelclub Gemakcard mee als je gaat winkelen bij Kansspelclub 
4. Bij elke besteding van € 5, ontvang je 1 spaarpunt
5.  Je gespaarde punten kun je inwisselen bij jouw Kansspelclub winkel
 • De aanvrager van de Kansspelclub Gemakcard dient minimaal 18 jaar oud te zijn
 •  De gevraagde gegevens worden gebruikt voor de registratie van je  Kansspelclub 

 Gemakcard. Je geeft hierbij je toestemming dat wij je gegevens gebruiken bij 
het inrichten en versturen van marketingcampagnes binnen de formules van 
 Convenience Concept b.v. en de respons op onze marketingacties te meten

 •  Uitschrijven voor de Kansspelclub Gemakcard en/of voor alle communicatie kan ten 
alle tijde door een email te sturen naar info@kansspelclub.nl met daarin je n.a.w. 
gegevens, emailadres en Gemakcard kaartnummer

 •  De Kansspelclub Gemakcard is gebaseerd op een puntensysteem, waarbij de 
 spaarder punten ontvangt bij aankopen in Kansspelclub winkels

 • Voor iedere besteedde 5 euro ontvangt de spaarder 1 punt op de spaarpas
 • De punten worden direct na de aankoop op de Gemakcard bijgeschreven
 •  De spaarpunten kun je inwisselen tegen een vermindering van de totaalwaarde op 

je kassabon in een Kansspelclub winkel
 •  Ieder spaarpunt is €0,025 waard. 40 punten = € 1,00 korting, 80 punten = € 2,00 

korting, 100 punten = € 2,50 korting, 200 punten = € 5,00 korting, enzovoorts
 •  Je mag je punten niet besteden aan: tabak, esigaretten, ticketbox, pakket diensten, 

boeken, giftcards, geschenkbonnen, vervoersbewijzen, postzegels, geld transacties, 
kansspelen (met uitzondering van Krasloten, Lotto, TOTO Winkel, Lucky Day, 
 Eurojackpot en Staatsloten)

 •  Je ontvangt geen punten bij aankoop van: tabak, esigaretten, ticketbox, 
 pakketdiensten, boeken, giftcards, geschenkbonnen, vervoersbewijzen, postzegels, 
geldtransacties, kansspelen (met uitzondering van Krasloten, Lotto, TOTO Winkel, 
Lucky Day, Eurojackpot en Staatsloten)

 • De gespaarde punten zijn 3 jaar geldig, daarna vervallen ze
 •  Het saldo van je Gemakcard kun je checken in de winkel of online op onze website

Heb je nog vragen over de actievoorwaarden? Neem gerust contact op met Kansspelclub 
via telefoonnummer 0881261000 of mail naar info@kansspelclub.nl
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