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Actievoorwaarden “Winactie Formule 1 – GP België” 
 

1. Actievoorwaarden 
 

1.1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie “Winactie Formule 1 – GP België”. 
Kaarten voor de F1 Grand Prix van België in Spa Francorchamps (hierna: “Actie”) die 
georganiseerd wordt door Santander Consumer Finance Benelux S.A., branche Nederland, 
gevestigd te Utrecht, Vliegend Hertlaan 77 (hierna: “Santander”). 

 

2. Actieperiode 
 

2.1. De Actie eindigt op 15 augustus om 23.59 uur (hierna: “Actieperiode”). Deelname na de 
Actieperiode is niet meer mogelijk. De Actie wordt uitsluitend gehouden in Nederland. 

 

3. Deelname 
 

3.1. Deelname aan de Actie staat open voor in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 
jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan 
ingeschreven die een klantnummer van Santander Consumer Finance hebben en en die zich 
aanmelden op de pagina www.santander.nl/ooitwordtnu voor deze Actie (hierna te noemen: 
“Deelnemer”), de vraag zo goed mogelijk beantwoorden die als eis voor deelname wordt 
gesteld (hierna: “Actievraag”).  

3.2. Deelname is uitgesloten voor werknemers (en inwonende partners of familie van 
werknemers) van Santander en door Santander bij de organisatie van de Actie ingeschakelde 
bedrijven. 

 
3.3. Santander is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren wanneer deze Deelnemer niet 

conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel indien de Deelnemer zich anderszins 
frauduleus gedraagt. 
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3.4. Deelname aan de Actie: 

 
 Gedurende de Actieperiode kan men zich inschrijven voor de Actie via het deelnameformulier op 

de website www.ooitwordtnu.nl (hierna: “Actiesite”), de Actievraag zo goed mogelijk te 
beantwoorden en zijn/haar title (Dhr/Mevr.), klantnummer, naam, initialen, e-mailadres en 
telefoonnummer  in te vullen en akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden en het 
bijbehorende Privacy statement. Uitsluitend personen die zich via de hierboven genoemde 
manier, op correcte wijze hebben ingeschreven, doen mee aan de Actie en zijn Deelnemer.  

 

4. Prijs 

4.1. In het kader van de Actie kan de deelnemer twee tickets winnen voor het bezoeken van de F1 
Grand Prix van België in Spa Francorchamps op 26, 27 en 28 augustus 2022.  

 

4.2. De economische waarde van de Prijs is €680. De prijs is niet overdraagbaar aan anderen en is 
niet inwisselbaar voor geld, waardebonnen of een andere prijs. 

 
4.3. Santander is niet verantwoordelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken in de door 

Santander en/of door derden te verstrekken prijs.  

5. Aanwijzing en bekendmaking winnaar 
 

5.1. De deelnemer die de Actievraag als eerste correct of zo correct mogelijk beantwoord zal op 18 
augustus 2022 op de hoogte worden gesteld via het opgegeven e-mailadres of 
telefoonnummer. Nadat een winnaar op de hoogte is gesteld, heeft hij/zij 24 uur de tijd om de 
prijs te accepteren. 

 
Onder accepteren wordt verstaan: het per e-mail bevestigen aan ooitwordtnu@santander.nl 
dat een winnaar de prijs in ontvangst zal nemen en het ter beschikking stellen van alle 
benodigde informatie van zowel de winnaar als de door de winnaar gekozen genodigde.  
Wanneer de prijs door een winnaar is geaccepteerd, ontvangt een winnaar spoedig meer 
details over de prijs. 

5.2. Indien een winnaar de prijs niet binnen 24 uur accepteert, dan vervalt diens recht op de prijs. In 
dat geval zal Santander via e-mail of telefoon contact opnemen met de eerstvolgende winnaar 
in lijn, totdat een winnaar binnen de gestelde termijn de prijs tijdig accepteert. Indien geen van 
de winnaars de prijs tijdig accepteert, dan vervalt de prijs aan Santander. 

 



 

3 

 

    

Actievoorwaarden Santander Consumer Finance Benelux S.A., branche Nederland - juli 2022  

5.3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 

6. Privacy 
 

6.1. Santander is verantwoordelijk voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens 
van de deelnemer in het kader van de Actie. Meer informatie over hoe Santander die 
persoonsgegevens verwerkt, is opgenomen in het Privacy Statement. Als aanvulling op deze 
Actievoorwaarden en het Privacy statement gelden voor de Actie de volgende bepalingen ook 
in dat kader: 

 
6.2. Wanneer een deelnemer zich inschrijft voor de Actie, dan wordt aan hem/haar gevraagd om 

bepaalde persoonsgegevens aan Santander te verstrekken via het deelnameformulier op 
ooitwordtnu.nl: titel (bijv. Dhr., Mevr.), naam, initialen, e-mailadres, telefoonnummer en 
klantnummer van Santander Consumer Finance. Daarnaast zal Santander in het kader van de 
Actie mogelijk ook beeldopnames maken van de winnaars van de Actie, zie daarover artikel 9.2 
van deze Actievoorwaarden. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de 
Actie zullen alleen worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van de Actie, meer in het 
bijzonder voor het aanwijzen en op de hoogte stellen van de winnaar van de Actie, het 
reserveren van de kaarten, het uitreiken van de Prijs via e-mail en de in artikel 9.2 bedoelde 
publicatiedoeleinden.  

 
6.3. Santander verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor de hierboven 

omschreven doeleinden aan andere groepsmaatschappijen van Santander en aan de partij die 
diensten voor Santander verricht in het kader van de Actie e.e.a. in overeenstemming met 
toepasselijke wetgeving. Santander verplicht haar dienstverlener om uitsluitend 
persoonsgegevens te verwerken conform diens instructies, en om de veiligheid van de 
persoonsgegevens te garanderen door het nemen van passende technische en organisatorische 
maatregelen. 

 
6.4. Santander zorgt voor passende technische en organisatorische, bestuurlijke, technische en 

fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of 
onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. De door Santander in het kader van de Actie 
verzamelde persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk drie jaar (in 2025) nadat de 
Actie is afgelopen. Ook kunnen beeldopnames van de uitreiking en de Actie worden gemaakt en 
gepubliceerd, zoals beschreven in artikel 9.2 (waardoor deze beeldopnames ook na drie jaar nog 
beschikbaar kunnen zijn).  

 
6.5. Door het accepteren van deze Actievoorwaarden erkent de Deelnemer dat de in het kader van de 
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Actie verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt op de wijze zoals hierboven wordt 
omschreven. 

7. Klachten 
 

7.1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar 
worden gemaakt aan Santander. Wij zullen ons inspannen om eventuele klachten zo spoedig 
als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.  

8. Overig 
8.1. Deze Actievoorwaarden zijn hier te raadplegen en worden op verzoek schriftelijk 

toegestuurd na toezending van een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop aan 
Santander, Vliegend Hertlaan 77, 3526 KT Utrecht. 

 
8.2. In het kader van deze Actie zal Santander mogelijk beeldopnames maken van de winnaars en 

hun genodigde. Deze beelden zijn bestemd om te worden gebruikt voor publicitaire doeleinden 
ter promotie van Santander in vakbladen of op social media (solo of in groep) of als voorbeeld in 
(online) advertenties. Bij deelname aan de Actie geven alle Deelnemers voor zover dit 
redelijkerwijze van hen gevergd kan worden akkoord voor het gebruik van de beeldopnames 
voor publicitaire doeleinden ter promotie van Santander Consumer Finance Benelux op 
voornoemde wijze en staan de Deelnemers ervoor in dat ook de door hem/haar gekozen 
genodigde (of, waar relevant, zijn/haar ouder of wettelijke vertegenwoordiger) daarmee 
akkoord is en op de hoogte is van deze Actievoorwaarden en het Privacy statement. Bij uitreiking 
van de prijs, worden de Deelnemers en hun genodigde (of, waar relevant, zijn/haar ouder of 
wettelijk vertegenwoordiger) gevraagd dit akkoord te bevestigen door middel van het 
ondertekenen van een zogenaamd ‘Modellenrecht’ formulier (een voorbeeld daarvan vindt u 
hier www.santander.nl/ooitwordtnu . Genodigden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben 
bereikt, dienen het Modellenrecht formulier te laten ondertekenen door een ouder of wettelijk 
vertegenwoordiger. Dit formulier zal aan de winnaars worden toegestuurd per e-mail. 

 
8.3. Santander is gerechtigd de Actie en/of deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de 

Actie te wijzigen, dan wel de Actie te staken, indien: (i) de F1 Grand Prix van België in Spa 
Francorchamps niet of niet op 26, 27 en 28 augustus 2022 doorgaat, (ii) één of meer 
toezichthouders bezwaren tegen de Actie uiten of de Actie anderszins in strijd blijkt met het 
toepasselijk recht, (iii) het faillissement van Santander wordt aangevraagd, surséance van 
betaling wordt aangevraagd of zich een daarmee vergelijkbare situatie voordoet, of (iv) 
Santander (anderszins) niet meer in staat is de prijs uit te reiken. U bent in dat geval gerechtigd 
uw deelname aan de Actie in te trekken en de overeenkomst met Santander in verband met de 
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Actie te ontbinden. Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de 
Actie, zal door Santander bekend worden gemaakt op de Actiesite. 

 
8.4. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele 

geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden 
voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, met dien verstande dat 
u over een termijn van vijf weken beschikt om voor de volgens de wet bevoegde 
rechter te kiezen (welke termijn aanvangt op het moment dat Santander zich 
schriftelijk jegens u op dit beding heeft beroepen). 

 
 

Versie:  NL-02/juli 2022 


