
 
Actievoorwaarden Hyundai –  
Van Gogh Social actie VIP kaarten 
Door deelname aan de campagne, verklaart de deelnemer in te stemmen met deze voorwaarden.  
Toepasselijkheid  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Hyundai – Van Gogh Social actie VIP kaarten 
(verder te noemen: ‘actie’) van Hyundai Motor Netherlands (verder te noemen ‘aanbieder’).  
Actieperiode  
De actie loopt van 12 augustus 2020 tot en met 10 september 2020 (verder te noemen ‘actieperiode’).  
Deelname  
De actie is tweeledig is en je maakt kans door aan een van de acties – of beide acties – deel te nemen: 
 
Op vakantie met Van Gogh (deze actie loopt van 12 augustus tot en met 23 augustus) 
U kunt deelnemen aan de actie via de facebookpagina https://www.facebook.com/hyundainederland. 
1. Open vanuit de Facebook post het volledige artikel op iMotion . Open de PDF, print deze pagina en knip de 
speciale KONA Electric “Van Gogh”-editie uit. 
2. Maak een prachtige, schilderachtige, grappige of anderzins opvallende vakantiefoto met de cut-out van de 
KONA Electric. 
3. Deel je foto op Facebook onder de actie en maak kans op twee VIP kaarten voor een exclusief bezoek in het 
Van Gogh Museum. 
 
Groeten uit het Van Gogh museum (deze actie loopt van 25 augustus tot en met 10 september) 
1. Stop de animatie op het moment dat er 4 schilderijen van Van Gogh te zien zijn en maak een screenshot. 
2. Deel je screenshot onder het bericht en geef aan waarom jij VIP kaarten moet winnen voor het Van 
Gogh Museum. 
 
Om mee te doen aan de actie moet u in Nederland wonen en minimaal 18 jaar zijn of toestemming hebben van 
een ouder/verzorger. Hyundai Motor Netherlands kan de leeftijd van de deelnemer controleren ten tijde van het 
uitreiken van een gewonnen prijs.  
Bepaling van de winnaars  
Uit alle deelnemers selecteert Hyundai Motor Netherlands gedurende de actieperiode 4x een badge van 25 
winnaars. 
Bekendmaking winnaars  
De winnaars ontvangen een bevestiging per DM in facebook, binnen 1 week na afloop van de actieperiode. Wordt 
er niet binnen 2 werkdagen gereageerd op deze DM, dan is de aanbieder gerechtigd een andere winnaar aan te 
wijzen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
Prijs  
De prijs is : 100 x 2 VIP kaarten voor het Van Gogh Museum in Amsterdam tijdens speciale tijden uitsluitend voor 
winnaars van de Hyundai Actie op zaterdag 31 oktober van 09.00 uur tot 10.00 uur. De winnaars worden per DM 
op facebook geïnformeerd.  
Aansprakelijkheid  
Hyundai Motor Netherlands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt 
veroorzaakt door de door de aanbieder uit te keren prijs.  
Medewerking deelnemers  
Door deelname aan de actie verlenen de winnaars toestemming aan aanbieder om namen en eventueel foto’s + 
filmpjes van de winnaars tijdens de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken en deze op haar 
websites en op sociale media te publiceren. De aanbieder is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de 
deelnemer(s).  
Uitgesloten van deelname  
Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de aanbieder, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of 
indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.  
Uitsluiting van deelname  
De aanbieder behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van 
deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden.  
Privacy  
Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt 
vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.  
Gedragscode Promotionele Kansspelen  
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.  
  



Klachten  
Klachten over een actie of gewonnen prijs kunnen worden gericht aan:  
Hyundai Motor Netherlands  
Postbus 281  
2170 AG Sassenheim  
klantenservice@hyundai-motor.nl  
O.v.v. Hyundai Van Gogh Social actie VIP kaarten 
Einde van de actie  
De aanbieder behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig 
te beëindigen zonder opgaaf van redenen.  
Beschikbaarheid Algemene Voorwaarden  
Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag bij Hyundai Motor Netherlands b.v 


