
 
 

 
 

 

 

 
 

Actievoorwaarden Cash Back ViaAVIA 

1 Toepasselijkheid 

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Cash Back ViaAVIA (hierna te noemen: de 
‘Actie’) die Coöperatie AVIA Nederland U.A., gevestigd te Soest aan de Birkstraat 108 (“AVIA”) 
organiseert.  

Door deelname aan de Actie gaat je als deelnemer akkoord met onderhavige Actievoorwaarden.  

2 Deelnametermijn 

De actie loop van maandag 3 januari t/m zondag 27 maart 2022.  

AVIA is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder opgave van reden de Actie te staken of 
te wijzigen, zonder dat AVIA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden 
jegens de deelnemers. Staking of wijziging van de Actie, zal door AVIA op haar website op passende 
wijze publiekelijk bekend worden gemaakt. 

3 Speelwijze 

De Actie werkt als volgt: 

a. Tank bij een AVIA tankstation in Nederland. 
b. Stuur een tankbon in van een tankbeurt die op het moment van insturen niet meer dan een 

week geleden is. Je kan je bon sturen naar https://viaavia.nl/cashback-actie. 
c. Vermeld bij het insturen van de bon de volgende gegevens: voornaam, achternaam, 

telefoonnummer, e-mailadres, kaartnummer, kassabon van tankbeurt.  
d. Iedere week worden door loting 5 winnaars geselecteerd uit de ingestuurde tankbonnen van 

die week. 
e. Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de Actie. 

4 Prijs 

De prijs die je kan winnen is het bedrag aan brandstoffen op je ingestuurde tankbon. De prijs wordt 
uitgekeerd in de vorm van een prepaid tankkaart. De te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet 
overdraagbaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden 
voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is AVIA gerechtigd een andere winnaar te 
trekken. 

Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer 
dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de 
winnaar worden overhandigd. 

5 Bekendmaking winnaars 

De winnaars krijgen per telefoon of e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer 
opgegeven telefoonnummer of e-mailadres. AVIA kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van 
de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de 
deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres. 

AVIA kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van 
een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan 
niet gecorrespondeerd worden. 

Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van AVIA tot deelname aan 
promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten 
met betrekking tot de prijsuitreiking. 
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6 Deelname 

Deelname staat uitsluitend open voor personen die gedurende de Actie woonachtig zijn in Nederland. 
Is een deelnemer aan de Actie jonger dan 16 jaar, dan dient de bevestiging van zijn ouder of voogd 
verkregen te worden om deel te nemen aan de betreffende Actie. AVIA kan de deelnemer om een 
kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. 

7 Uitsluiting deelname 

Medewerkers van AVIA en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de 
Actie, zijn uitgesloten van deelname. AVIA is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van 
reden uit te sluiten van deelname. AVIA kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van 
deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de Actievoorwaarden, 
zich op oneerlijke wijze toegang verschaft tot de winactie of het verloop van de winactie op 
oneerlijke wijze beïnvloedt of anderszins onrechtmatig handelt jegens AVIA of derden. 

8 Deelnamekosten 

Er zijn geen (communicatie)kosten verbonden aan deze Actie voor deelnemers. 

9 Aansprakelijkheid 

AVIA en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade die 
voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie of die voortvloeit uit eventuele 
technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Actie of de 
aanwijzing van de winnaar van de Actie. Daarnaast geldt dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere 
van dergelijke fouten in door AVIA openbaar gemaakt materiaal en/of programma, van welke aard 
dan ook, AVIA niet tegengeworpen kunnen worden en op geen enkele wijze een verplichting voor 
AVIA in het leven kunnen roepen. 

10  Aanpassing Actievoorwaarden 

AVIA behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden te wijzigen, zonder eerdere aankondiging 
vooraf of nadere kennisgeving achteraf. 

11  Gedragscode Promotionele Kansspelen 

AVIA handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een 
deelnemer klachten heeft over de Actie, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken bij 
Coöperatie AVIA Nederland U.A., gevestigd te Soest aan de Birkstraat 108. 

12  Kansspelbelasting 

In het geval dat over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal AVIA die 
voldoen.  

13  Privacy 

AVIA gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Het actuele privacybeleid van AVIA kan online worden geraadpleegd op 
https://avia.nl/privacy. Bij deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking 
van persoonsgegevens ter uitvoering van de Actie en de uitreiking van de prijs en gaat akkoord met 
het privacybeleid van AVIA.  

14  Toepasselijk recht 

Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing 

 


