
Actievoorwaarden kansspel Louwman Toyota Online Editions, brandstofpas ter waarde van €250,- 
 
Algemeen 

Deze actie wordt gezamenlijk georganiseerd door Louwman Dealerbedrijven B.V. gevestigd te ’s-
Gravenhage aan de Donau 34, KvK nummer 27095155 en Louwman Dealerbedrijven Brabant 
B.V., gevestigd te ’s-Gravenhage aan de Parallelweg 49, KvK nummer 18022939 Deze actie 
wordt georganiseerd door Louwman Dealer Group B.V. gevestigd te ’s-Gravenhage aan de 
Donau 34, KvK nummer 27095155 ten behoeve van alle officiële Toyota-dealerbedrijven van de 
Louwman Dealer Group. Onze Erkende Toyota Dealers kunt u vinden op 
www.louwman.nl/autobedrijven.nl behoeve van alle officiële Toyota-dealerbedrijven van deze 
vennootschappen. Onze Erkende Toyota Dealers kunt u vinden op 
www.louwman.nl/autobedrijven.nl 

1. De actie loopt van vrijdag  1 januari 2021 om 12:00 uur tot en met donderdag 4 februari om 00:00 
uur. Na afloop van deze periode is deelname niet meer mogelijk en kan niet meer worden 
meegedongen naar de (hoofd)prijzen. 

2. Door deelname aan de actie verklaart een deelnemer zich bekend en akkoord met deze 
voorwaarden. 

 
Deelname 
3. Deelname is kosteloos en deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn, in Nederland woonachtig te 

zijn met een geldig adres en vaste woon- of verblijfplaats en in het bezit te zijn van een geldig 
rijbewijs B, en voldoet aan de voorwaarden om een private lease contract af te sluiten. 

4. Om deel te nemen dient men een private lease contract met Toyota Financial Services voor een 
auto van het merk Toyota bij een Louwman officieel Toyota-dealerbedrijf (onze Toyota dealers) in 
gedurende de actieperiode te hebben afgesloten. 

5. Voor deze deelname brengen Louwman Dealer Group en onze Toyota dealers de deelnemer 
geen kosten in rekening. 

6. Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen aan de actie per officieel Toyota-
dealerbedrijf en ook slechts één keer per private lease contract. 

7. Personeelsleden van Louwman Dealer Group en al onze dochtermaatschappijen, 
personeelsleden van onze Toyota dealers, met ons samenwerkende reclame- en mediabureaus 
zijn uitgesloten van deelname. 

8. Louwman Dealer Group behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten 
van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere 
deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of 
op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld. 

 
 
Prijzen 
9. Het prijzenpakket bestaat uit de volgende prijzen:  

10 keer een brandstofpas ter waarde van €250,- 
10. Eventuele verschuldigde kansspelbelasting op de onderhavige prijzen zal voor rekening van 

Louwman Dealer Group komen. Eventuele andere verschuldigde belastingen voortvloeiende uit 
de prijs komen voor rekening van de winnende deelnemers. 

 
Trekking 
11. Uit de deelnemers welke aan deze actievoorwaarden voldoen, worden middels een trekking de 

winnaars getrokken door de bedrijfsjurist van Louwman Holdings. De trekkingen worden verricht 
op basis van alle gesloten private lease contracten uit de actieperiode.  

12. De winnaar ontvangt uiterlijk 5 werkdagen na de betreffende trekking persoonlijk bericht via e-
mail of telefoon. 

13. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet 
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of in te wisselen voor andere producten of 
diensten. Bij weigering van een prijs zal Louwman Dealer Group gerechtigd zijn een andere 
winnaar te trekken. 

14. Louwman Dealer Group is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van 
een gewonnen prijs zou voortvloeien en is evenmin aansprakelijk voor eventuele kosten die de 
winnaars moeten maken om de gewonnen prijzen te kunnen aanvaarden. 

15. De afhandeling van de levering van de prijs vindt plaats door Louwman Dealer Group, een van 
onze Toyota dealers of een daartoe aangestelde derde partij.  

 
Privacy 

http://www.louwman.nl/autobedrijven.nl


1. De persoonsgegevens die door deelname aan de Louwman Toyota Online Editions worden 
verkregen, worden alleen gebruikt voor deze actie en zullen conform de Privacywetgeving 
worden behandeld.  

 
2. De persoonsgegevens van deelnemers worden alleen doorgegeven aan een derde partijen, 

indien dit nodig is voor de uitvoering van deze actie. Persoonsgegevens worden niet aan derde 
partijen verstrekt voor commerciële doeleinden.  

 
3. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden 

van Louwman Dealer Group van toepassing zoals weergegeven op www.louwman.nl/privacy, 
voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden. 

 
Overige bepalingen 
16. Deze actie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 

welke u kunt inzien op www.kansspelautoriteit.nl. 
17. Op de actie (inclusief deze voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag. 
18. Louwman Dealer Group behoudt zich het recht voor deze actie op elk door ons gewenst moment 

te beëindigen en zal daar in dat geval onmiddellijk melding van maken op de website 
www.louwman.nl/merken/toyota/toyota-online-editions  

19. Bij het winnen van een prijs gaat u als deelnemer ermee akkoord dat Louwman Dealer Group na 
overleg met u en met uw toestemming eventueel foto’s kan maken van de prijsuitreiking of u om 
een reactie te verzoeken en deze foto’s of uw reactie mag gebruiken in promotionele activiteiten 
omtrent deze actie. 

20. Klachten over deze actie kunnen deugdelijk gemotiveerd schriftelijk of per e-mail worden 
verzonden. Stuur uw klacht naar Louwman Dealer Group B.V., Donau 34, 2491 BA, ’s-
Gravenhage of email naar klantenservice@louwman.nl. Klachten worden binnen een termijn van 
twee weken in behandeling genomen. 

21. Deze actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.louwman.nl/algemene-voorwaarden en kunnen 
worden opgeslagen of geprint. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot 
klantenservice@louwman.nl.  

 
© Louwman Dealer Group B.V., januari 2021 
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