
Actievoorwaarden: 12.12.12 FANCAM Feyenoord  
 
1. De actie “12-12-12.” (hierna de “actie”) wordt aangeboden door Feyenoord Rotterdam N.V. 

gevestigd te (3077 AA) Rotterdam aan het Van Zandvlietplein 3 hierna ook aangeduid als 
“Feyenoord”. 

2. De actie betreft deelname aan de Feyenoord FANCAM waarin deelnemers één tot twaalf 
verstopte foto’s van Feyenoorders kunnen vinden. Deelnemers die een foto hebben gevonden 
kunnen hun gegevens achterlaten om deel te nemen aan de actie. Onder de deelnemers aan 
de actie verloot de Organisatie één seizoenkaart voor de komende 12 jaar en 12 gesigneerde 
shirts. Minderjarigen kunnen slechts aan de actie meedoen indien zij toestemming daarvoor 
hebben van hun ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers.  

3. Deelname is mogelijk vanaf woensdag 12 december 2012 tot en met vrijdag 11 januari 2013. 
Elke deelnemer mag maximaal twaalf keer meedoen aan deze Actie.  

4. Deelname is alleen mogelijk via www.feyenoord.nl/legioenbedankt (subdomein 
12.12.12.feyenoord.nl), door in de via die website naar de Feyenoord FANCAM te gaan en 
één of meer verstopte foto’s van Feyenoorders te vinden en daarnaast de gevraagde 
persoons- en contactgegevens volledig en naar waarheid in te vullen. 

5. Er zijn geen kosten voor deelname aan de Actie.  
6. De prijs wordt op onpartijdige wijze verloot onder deelnemers. 
7. De datum van de trekking is vrijdag 11 januari 2013 om 12.00 uur. De winnaars van de Actie 

worden vrijdag 11 januari 2013 per e-mail op de hoogte gebracht. Indien de Organisatie een 
beoogde winnaar niet kan bereiken of indien blijkt dat deze persoon tijdelijk de toegang tot het 
stadion is ontzegd(Stadionverbod), heeft zij het recht de prijs voor diegene te laten vervallen 
en een nieuwe winnaar aan te wijzen uiterlijk vrijdag 18 januari 2013.  

8. De winnaars worden bekend gemaakt op www.feyenoord.nl. 
9. De uitreiking van de prijzen vindt plaats op een nader te bepalen locatie en tijdstip.  
10. De naam en woonplaats van de prijswinnaars worden vermeld in door Feyenoord  te bepalen 

communicatie-uitingen rondom de uitkomst van de Actie. De Organisatie verwerkt de 
verstrekte persoonsgegevens voor communicatie met de deelnemer omtrent deze Actie, om 
de uitreiking van prijzen te kunnen laten plaatsvinden.  

11. Medewerkers van Feyenoord, Pro Sport, Made in Rotterdam en BLiS zijn uitgesloten van 
deelname aan de actie 

12. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen 
geen rechten worden ontleend. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. De aangifte 
en afdracht van mogelijk verschuldigde  kansspelbelasting zal door Feyenoord voor haar 
rekening worden genomen. 

13. Feyenoord is niet aansprakelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen 
waardoor deelname aan de Actie (tijdelijk) onmogelijk is. 

14. Feyenoord is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die verband houdt met het gebruik 
van de gewonnen prijs. 

15. Deze algemene actievoorwaarden zijn verkrijgbaar op de website van Feyenoord 
(www.feyenoord.nl/legioenbedankt)  of kunnen schriftelijk bij Feyenoord kosteloos worden 
opgevraagd.  

16. Opmerkingen en klachten kunnen deelnemers invullen via het reactieformulier. Het 
reactieformulier is te downloaden via www.feyenoord.nl/service. 

17. De waarde van de gratis seizoenkaart is bepaald op de nominale prijs van een seizoenkaart 
op de korte zijde (bijv. vak S)  

18. Feyenoord bepaalt in overleg met de winnaar het vak waarop de seizoenkaart geplaatst 
wordt. Indien de prijs van het seizoenkaartvak afwijkt van de nominale waarde van de gratis 
seizoenkaart, vindt geen restitutie plaats bij een lagere prijs. Bij een hogere prijs wordt de 
nominale waarde van de gratis seizoenkaart in mindering gebracht op de prijs van het nieuwe 
seizoenkaartvak  

19. De seizoenkaart die vanuit deze Actie beschikbaar wordt gesteld gaat in per 1 juli 2013 
(seizoen 2013/14) en loopt 12 aaneengesloten seizoenen door, namelijk tot 30 juni 2025 
(seizoen 2024/2025).  

20. Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van 12 jaar de seizoenkaart (bijv. voor de duur 
van een volledig seizoen) stop te zetten en vervolgens aan het einde van de looptijd, de 
looptijd te verlengen voor de duur waarop de looptijd tussentijds is stopgezet. Indien de 
looptijd tussentijds door winnaar wordt stopgezet, vervalt het recht op de gratis seizoenkaart 
en is de looptijd per direct beëindigd.      
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21. De gratis seizoenkaart is persoonsgebonden met dien verstanden dat hij per wedstrijd wel 
uitgeleend mag worden (winnaar blijft verantwoordelijk), maar de seizoenkaart dient te allen 
tijde op naam van de winnaar te staan.  

22. De gratis seizoenkaart geeft de winnaar hetzelfde toegangsrecht als een reguliere 
seizoenkaarthouder. Aanverwante rechten van een reguliere seizoenkaarthouder (bijv. 
tegemoetkomingen in de vorm van kado's bij seizoenkaartverlenging of gratis lidmaatschap 
Het Legioen of Kameraadjes) zijn niet in de prijs inbegrepen. De gratis seizoenkaart geeft 
louter recht op gratis toegang tot wedstrijden die ook gratis toegankelijk zijn voor reguliere 
seizoenkaarthouders.     

23. Op de gratis seizoenkaart zijn de standaardvoorwaarden van de KNVB en de huisregels van 
Feyenoord van toepassing.   

24. De Actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen.  

25. Op de actie, deze voorwaarden en mogelijke geschillen die hieruit ontstaan, is Nederlands 
recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Rotterdam.  

 

 


