
 
 Actievoorwaarden 6 mei 2016  

 
 Actievoorwaarden  
1. Deze actie wordt aangeboden door: PHC Telecom B.V. kantoorhoudende aan de 
Flight Forum 1700, 5657 te EZ Eindhoven;  
2. Deze actie is alleen geldig vanaf vrijdag 6 mei 2016 t/m zondag 8 mei 2016 om 23.59 
uur CET;  
3. Om deel te nemen aan deze actie dient de deelnemer op Twitter en/of Facebook een 
origineel strijdlied te plaatsen en te delen. De meest originele inzending zal de PHC jury 
worden uitgekozen.  
4. Om deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord dat zijn/haar persoons- 
en contactgegevens in behandeling worden genomen door PHC Telecom B.V.;  
5. Bij het behalen 25 punten of meer, tijdens de officiële competitie ontvangt de officiële 
wedstrijdselectie van de Graafschap een iPhone 7. (maximaal 20) 
6. De winnaars krijgen persoonlijk bericht waarin informatie wordt verstrekt over de 
uitreiking van de prijzen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;  
7. Op de gegevens die nodig zijn voor deelname is Wet Bescherming 
Persoonsgegevens van toepassing en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder 
toestemming van de deelnemer;  
8. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van PHC Telecom B.V. en hun 
gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden bij 
PHC Telecom B.V.;  
9. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname 
worden uitgesloten;  
10. PHC Telecom B.V behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van 
redenen eenzijdig de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen;  
11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden 
genomen door PHC Telecom B.V.;  
12. Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de prijzen zijn niet 
inwisselbaar voor geld;  
13. Je wordt uitgeroepen tot een winnaar, zodra je van PHC hier bericht over krijgt.  
14. De winnaars hebben recht op een iPhone 7, zodra deze leverbaar is.  
15. PHC stelt maximaal 22 iPhone 7 toestellen beschikbaar. Hiervan zullen er maximaal 
20 worden aangeboden bij De Graafschap. Minimaal 1 naar een supporter van De 
Graafschap en minimaal 1 naar een supporter van PSV.  
15. Winnaars krijgen beperkt de tijd om te reageren op communicatie van PHC. Dit is 
afhankelijke van de communicatie en tijd die hieraan gekoppeld is. Recht op deelname 
vervalt zodra de deelnemer (winnaar) niet binnen de gestelde datum reactie geeft.  
16. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan  
kunt u contact opnemen met phcmarketing@phc.nl  
17. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de 
actievoorwaarden;  
18. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;  
19. PHC behoudt het recht om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.  
20. De Algemene voorwaarden zijn van kracht. 


