
Actievoorwaarden winactie Renault Design op vtwonen:  
Door zijn gegevens in te vullen, maakt de deelnemer kans op een weekend 
weg naar Parijs in een Renault Clio. De winnaar ontvangt: 

- Een Renault Clio voor een weekend 
- Twee overnachtingen in Parijs voor twee personen in Hotel Fabric, inclusief ontbijt 
- 1 volle tank benzine 
- Vergoeding parkeerkosten met een maximum van €50,- 

 
Actieperiode: 24 augustus 2017 t/m 30 september 2017 
Hoe werkt het? 
Stap 1: Ga naar https://www.vtwonen.nl/inspiratie/woondossiers/win-een-weekend-parijs  
Stap 2: Laat je gegevens achter 
Stap 3: Wanneer je gewonnen hebt, ontvang je een separate mail 
 
Deze voorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Renault Nederland N.V., 
gevestigd te Schiphol-Rijk Boeingavenue 275 ("Renault Nederland"), en Sanoma Media Netherlands, 
Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp ("Sanoma Nederland") gezamenlijk georganiseerde actie met 
vtwonen waarbij 1 x een prijs wordt weggegeven aan deelnemers van de 
winactie ‘Win een weekend Parijs’ (“Actie”).  
De prijs is een weekend Parijs: 2 overnachtingen voor twee personen in Hotel Fabric + een Renault 
Clio voor dit weekend. Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn in 
dit document te lezen en zijn tevens verkrijgbaar op: 
https://www.vtwonen.nl/inspiratie/woondossiers/win-een-weekend-parijs  
 
 1. Actieperiode 
- Deze Actie vindt plaats ter promotie van de Renault CLIO, CAPTUR en TWINGO (in Nederland) en 
loopt gedurende de actieperiode van  28 augustus 2017 tot en met 30 september 2017 (de 
"Actieperiode"). 
- Gedurende de Actieperiode maken deelnemers aan de Actie kans om een weekend weg te winnen 
naar Parijs voor 2 personen.  
- Uitsluitend de winnaar van de Prijs ontvangt bericht over het winnen van de Prijs. 
 
 2. Deelname 
- De deelnemer kan op https://www.vtwonen.nl/inspiratie/woondossiers/win-een-weekend-parijs 
zijn of haar gegevens achterlaten en daarmee deelnemen aan de Actie 
(''Deelnemer''). 
- In het kader van de winactie zal de Deelnemer gevraagd worden zijn of haar gegevens achter te 
laten. 
- Indien de gegevens niet of onvolledig worden achtergelaten, maakt de Deelnemer geen kans op de 
Prijs. 
- Deelnemers kunnen met één e-mailadres maximaal 1 keer meespelen gedurende de 
Actieperiode. 
- Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs dat ten minste drie 
maanden voor de acceptatie van de Prijs is afgegeven. 
- Renault Nederland heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een 
geldig rijbewijs te tonen. Indien geen geldig rijbewijs kan worden getoond, kan Renault Nederland 
ervoor kiezen om de Prijs niet uit te keren, tenzij de Deelnemer alsnog een geldig rijbewijs toont. 
- Renault Nederland heeft het recht om een Deelnemer van deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat 
de Deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op andere wijze 
fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins 
ontoelaatbaar gedrag vertoont. 
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- Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. 
- Deelname is uitgesloten voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. 
- Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Sanoma Nederland en Renault Nederland, haar 
dealernetwerk alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin 
betrokken is bij deze Actie. 
- Renault Nederland heeft toegang tot de gegevens van de winnaar (naam en e-mail) die verstrekt 
Wordt via het invulformulier op de website, zodat Renault Nederland deze gegevens kan gebruiken 
voor de organisatie en uitvoering van de Actie en worden in dat verband opgeslagen in de 
actiedatabank van Renault Nederland. 
- Zonder deze gegevens kan het antwoord van de Deelnemer niet worden opgeslagen en maakt de 
Deelnemer geen kans op de Prijs. 
- Deelname aan de Actie houdt acceptatie van de Actievoorwaarden in. 
- Er bestaat voor de Deelnemer geen (aankoop-)verplichting ten aanzien van de deelname aan de 
Actie. 
 
 3. Prijs 
- Deelnemers maken kans op de Prijs. 
- Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld, waardebonnen of een andere prijs. 
- Het is de prijswinnaars niet toegestaan de Prijs voor doorverkoop aan te bieden en/of zich negatief 
te uiten over de Actie, Renault Nederland en/of Sanoma Nederland en haar producten of diensten in 
combinatie met deze prijs of Actie. 
- De Hoofdprijs is een weekend voor twee personen in Parijs t.w.v. € 950,-. Met 
gebruikmaking van een Renault Clio. De Hoofdprijs wordt eenmaal 
vergeven. 
- Inbegrepen in de Hoofdprijs is: het gebruik van een Renault voertuig vanaf vrijdagmorgen 09:00 
uur 
tot en met maandag 17:00 uur ter waarde van € 500,-, 1 volle tank brandstof, 2 nachten verblijf in 
een 
2-persoonskamer op basis van logies en ontbijt in hotel Fabric in Parijs ter waarde van € 
400,- en € 50,- voor de parkeerkosten bij het hotel, waarbij het restant vrij mag worden besteed. 
- Niet inbegrepen in de Hoofdprijs is: (doorlopende) reis- en/of annuleringsverzekering, tolkosten, 
maaltijden anders dan ontbijt in het hotel en parkeergeld anders dan bij het hotel. 
- De Hoofdprijs dient tussen 30 september 2017 en 30 april 2018 ingewisseld te zijn en kan enkel 
ingewisseld worden op basis van beschikbaarheid. De exacte reisperiode wordt op basis van 
beschikbaarheid van Renault en de accommodatie in overleg met de winnaar vastgesteld. 
 Onderdeel Hoofdprijs: terbeschikkingstelling voertuig Renault 
- Renault Nederland stelt een Renault voertuig aan de winnaar van de Hoofdprijs ter beschikking. 
Het is niet mogelijk om het Renault voertuig voorafgaand aan of tijdens de betreffende 4 dagen te 
ruilen 
voor een ander Renault-model. De winnaar kan geen voorkeur voor motorisatie en/of 
uitrustingsniveau aangeven. 
- De winnaar is bij acceptatie van de Hoofdprijs verplicht de auto op te halen bij Renault Nederland 
te Schiphol-Rijk en daar ook weer correct in te leveren. 
- De winnaar dient een geldig rijbewijs, dat ten minste drie maanden voorafgaand aan de acceptatie 
van de Hoofdprijs is afgegeven, te overleggen bij het ophalen van het voertuig. Indien de 
medereiziger de auto wenst te gaan besturen, dient ook deze persoon een geldig rijbewijs te 
overleggen welke minimaal drie maanden voorafgaand aan de acceptatie van de Hoofdprijs is 
afgegeven. 
- Renault Nederland levert de auto af met een volle tank brandstof. Extra tankbeurten zijn voor 
rekening van de winnaar. 
- De winnaar mag maximaal 5000 km met de ter beschikking gestelde auto rijden. Extra kilometers 



dienen vooraf direct gemeld te worden. Renault Nederland behoudt zich het recht voor extra 
kilometers op basis van kostprijs à € 0,89 per kilometer exclusief brandstof door te berekenen aan 
de winnaar. 
- Renault Nederland zorgt voor een all risk en inzittenden verzekering voor de ter beschikking 
gestelde auto en haar twee passagiers (inclusief bestuurder) en draagt tevens zorg voor de in de 
Actieperiode verschuldigde houderschapsbelasting. 
- De winnaar dient correct met de ter beschikking gestelde auto om te gaan en eventuele schades 
direct bij Renault Nederland te melden. 
- De winnaar heeft geen toestemming om met het Renault voertuig wedstrijden, snelheidraces, 
circuit-, rally- of enige andere activiteiten te ontplooien waarvan aangenomen kan worden dat ze 
niet vallen onder het normale gebruik van een auto. 
- Renault Nederland gaat ervan uit dat de winnaar zich met het ter beschikking gestelde voertuig 
volgens de in het land waarin de winnaar zich met het voertuig bevindt geldende verkeersregels 
verplaatst. 
- Eventuele bekeuringen worden doorbelast aan de winnaar. 
- Indien er schade ontstaat door aantoonbare grove overtreding van de geldende verkeersregels 
behoudt Renault Nederland zich het recht voor deze schade door te belasten aan de winnaar. 
- Bij inbeslagname van het voertuig of bij het wegslepen van het voertuig n.a.v. verwijtbaar handelen 
verhaalt Renault Nederland eventueel ontstane schade direct op de winnaar. 
- Bij acceptatie van de Hoofdrijs machtigt Renault Nederland de winnaar en/of hun medereiziger de 
betreffende auto te besturen, voor zover zij een geldig rijbewijs kunnen overleggen, welke drie 
maanden voorafgaand aan de acceptatie van de Hoofdprijs is afgegeven. 
- Derden zijn niet gemachtigd. Indien derden toch onverhoopt de auto besturen vervalt de 
verzekering. 
- De winnaar dient bij acceptatie van de Hoofdprijs de algemene uitleenvoorwaarden van Renault 
Nederland te accepteren en deze te ondertekenen. 
 
 4. Bekendmaking winnaar 
Winnaar prijs 
- Op 2 oktober 2017 wordt de winnaar van de Hoofdprijs bekend gemaakt. 
- De winnaar van de prijs wordt hierover persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres dat 
gekoppeld is aan zijn of haar deelnameformulier. 
  
 Voorwaarden bekendmaking van de winnaar: 
- De aanwijzing van de winnaars geschiedt door de redactie van vtwonen. 
- Nadat de Prijs aan de betreffende winnaar bekendgemaakt is, heeft de winnaar 3 dagen (72 uur) de 
tijd om te bevestigen dat hij of zij kennis heeft genomen van het winnen van de Prijs en de Prijs te 
accepteren. Bevestiging c.q. acceptatie kan door middel van verzending van de adresgegevens door 
de winnaar naar het e-mailadres: onlineredactie@vtwonen.nl. De bevestiging van het winnen van 
deze prijs door Renault Nederland zal ook geschieden vanuit dit mailadres. 
- Indien een Winnaar geen bevestiging c.q. acceptatie verzendt voor de tijdslimiet van 3 dagen (72 
uur) na de bekendmaking van de Prijs, dan vervalt het recht op de Prijs. 
- Iedere winnaar is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar tijdige acceptatie van de Prijs. 
- Indien de redactie van vtwonen binnen de hierboven vermelde termijn na verzending van het 
persoonlijke bericht geen bevestiging van kennisname en acceptatie heeft ontvangen van de 
winnaar, dan zal voor de betreffende Prijs een nieuwe Winnaar worden geselecteerd door de 
redactie van vtwonen. 
- De winnaar stemt toe dat Renault Nederland in eigen media verslag doet van de Prijs en de 
winnaar. 
- De Prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een Deelnemer die volledige en juiste persoons- en 
contactgegevens heeft achtergelaten. 



- In geval van annulering van de Prijs door de Deelnemer vervalt het recht op de Prijs. Het is niet 
mogelijk de Prijs, dan wel het recht op de Prijs, over te dragen. 
- Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
  
5. Aansprakelijkheid 
- Renault Nederland en Sanoma Media verleent geen garanties op de Prijs. 
- Het gebruikmaken van de Prijs vindt plaats op eigen risico. 
- Renault Nederland en Sanoma Media zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, 
die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) 
gebreken in de door Renault Nederland en/of door derden te verstrekken prijzen. 
- Renault Nederland en Sanoma Media zijn ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan 
ook die samenhangt 
met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere 
technische faciliteiten. 
- Renault Nederland en Sanoma Media besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de 
Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of 
verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere 
vergelijkbare fouten op de website(s) van Renault Nederland of andere door Renault Nederland 
openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Renault 
Nederland en Sanoma Media worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Renault 
Nederland of door Renault Nederland ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde 
derden doen ontstaan. 
- Renault Nederland en Sanoma Media kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld 
voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat 
leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, 
hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door 
de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens. 
  
6. Persoonsgegevens 
- De door de deelnemer in verband met de Actie aan Sanoma Media verstrekte 
persoonsgegevens en e-mail worden opgenomen in een gegevensbestand. Sanoma Media zal deze 
persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en haar privacybeleid 
https://service.sanomadigital.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HpIINYhjUYraSQWYJFUnj3PEw0tLoA1
DNn19Hj&type=pc&sn=vtwonen&tld=nl&pub=1 verwerken en alleen gebruiken in het kader van de 
organisatie en 
uitvoering van de Actie, bijvoorbeeld om contact op te nemen met de winnaar. 
- De deelnemer geeft Sanoma Media, voor zover nodig, toestemming om zijn/haar 
persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. 
- De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en 
volledig zijn. 
- Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wenst te wijzigen, of anderszins contact op wenst te 
nemen met Sanoma Media omtrent het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, kan de 
deelnemer contact opnemen met Sanoma Media, postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp. 
  
7. Overige bepalingen 
- Fiscale consequenties, in welke vorm dan ook, zijn altijd voor rekening van de winnaar, met 
uitzondering van de kansspelbelasting. Indien van toepassing, is de deelnemer zelf verantwoordelijk 
voor aangifte. Renault Nederland zal de kansspelbelasting voor haar rekening nemen en op aangifte 
afdragen. 
- Renault Nederland en Sanoma Media zijn gerechtigd om deze Actievoorwaarden (zonder 
vooraankondiging of opgaaf van reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van 
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de deelnemers zijn. Een eenzijdige wijziging is in dat geval niet toegestaan. Sanoma Media zal een 
gewijzigde versie van het reglement op de website van Sanoma Media plaatsen. 
- In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, of anderszins ontoelaatbaar 
gedrag behoudt Sanoma Media zich het recht voor om de deelnemer van de Actie uit te sluiten. 
 
 8. Diversen 
- Deze Actie van Renault Nederland is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen 2014. 
- Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen kenbaar gemaakt te worden 
aan Renault Nederland, afdeling Klant Relaties via het gratis nummer 0800 – 0303 of via het 
contactformulier op http://www.renault.nl. Tevens kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij 
de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De Kansspelautoriteit zal bij ontvangst van 
een klacht Renault Nederland hiervan op de hoogte stellen. 
 
 9. Toepasselijk recht 
Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is het 
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden 
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
  
 


