
Actievoorwaarden Win-actie ‘Draai aan het rad’ van de Enschede Fietst-app 
De actie is mede mogelijk gemaakt door Profile Broeksema en Go Fietsservice 
 
Algemeen 
- De winactie ‘Draai aan het rad’ van de Enschede Fietst-app loopt van 18 februari t/m 31 maart 2021. 
- Enschede Fietsstad behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, de actievoorwaarden 
tussentijds te wijzigen of de winactie stop te zetten. 
 
De winactie 
- De winactie geldt voor iedereen die, gedurende de actieperiode, de Enschede Fietst-app downloadt 
en zich registreert als nieuwe gebruiker van de Enschede Fietst-app. Iedere 50e gebruiker die zich 
registreert en de app in gebruik heeft, ontvangt een prijs. 
 
Deelname 
- Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn óf toestemming te hebben van hun ouders om mee te 
doen aan de winactie. 
- Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de gemeente Enschede.  
- Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
- Iedere persoon kan zich eenmalig registreren als gebruiker van de Enschede Fietst-app. Het is niet 
toegestaan om met meerdere e-mailadressen of op een ander manier vaker dan één keer te 
registreren als gebruiker van de app.   
- Enschede Fietsstad heeft het recht om een deelnemer van de winactie uit te sluiten indien blijkt dat 
de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude 
pleegt of probeert te plegen.  
- Reeds geregistreerde gebruikers van de app zijn uitgesloten van deelname aan de winactie.  
 
Winnaars 
- Alleen deelnemers die in de actieperiode op de juiste wijze en volgens de actievoorwaarden hebben 
deelgenomen ontvangen een prijs.  
- Winnaars krijgen uiterlijk 30 mei 2021 persoonlijk bericht per e-mail. 
- Indien de prijswinnaar niet binnen 30 dagen heeft gereageerd, heeft Enschede Fietsstad het recht 
om een andere winnaar te trekken.  
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 
 
Prijzen 
- De prijzen worden willekeurig onder de winnaars verdeeld op basis van loting.  
- Het prijzenpakket bestaat uit:  

• 1x Cortina Foss Dames- of Herenfiets t.w.v. €599,- 
• 2x SKS telefoonhouder inclusief powerbank t.w.v. €105,- 
• 4x Enschede Fietsstad-fietskrat t.w.v. €60 + 4x Steco voordrager t.w.v. €30,-  
• 4 x waardebon voor een servicebeurt bij Go Fietsservice t.w.v. €62,50 
• 4x Litta fietsverlichting op zonne-energie t.w.v. €19,95 

- De prijzen worden per pakketpost verstuurd of kunnen afgehaald worden bij Profile Broeksema.  
- De actie loopt totdat alle 15 prijzen zijn verdeeld, dus tot 750 app-downloads.   
- Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs. 
- Bij weigering van een prijs behoudt Enschede Fietsstad de prijs.   
 
Overig 
- De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van persoonsgegevens 
en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. 
- Deelname aan de winactie is op eigen risico.  
- Enschede Fietsstad en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade 
veroorzaakt of voortvloeiend uit de door haar uitgereikte prijzen. Gebruik van de ter beschikking 
gestelde prijs is voor risico van de winnaar / gebruiker.  
- In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist Enschede Fietsstad.  
- Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Enschede Fietsstad. 
 


