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Algemene voorwaarden wedstrijden TEN31 Bank AG 
 

Algemene voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van TEN31 Bank AG en de deelnemende 

klant of deelnemer. 

 

1. Onderwerp van de deelnamevoorwaarden en Organisator 

 

Deze deelnamevoorwaarden regelen de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijden en 

eventuele noodzakelijke overdracht van rechten. 

De beschrijving en procedure van de wedstrijden zijn uitsluitend zoals beschreven in deze Algemene 

Voorwaarden. De organisator van de wedstrijd is TEN31 Bank AG. Door deelname aan een wedstrijd 

worden deze deelnamevoorwaarden geaccepteerd. 

 

2. Deelname 

 

Deelname aan wedstrijden van TEN31 Bank AG is gratis en uitsluitend gebaseerd op deze 

deelnamevoorwaarden. 

 

Om deel te nemen aan een wedstrijd, is het noodzakelijk om het relevante deelnameformulier in te 

vullen. De deelnemende klanten of deelnemers ontvangen deze ter plaatse op de betreffende 

vakbeurs. Deelname is alleen mogelijk ter plaatse op de betreffende vakbeurs en inzendingen die 

elders worden ontvangen, tellen niet mee voor de loting. 

 

3. Geschiktheid 

 

Natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, hebben het recht om deel te nemen. 

Deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator en is niet afhankelijk van de aankoop van 

goederen of diensten. Indien een deelnemer in zijn bedrijfsactiviteiten wordt beperkt, is de 

toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist. 

 

Alle personen en werknemers van de organisator en gelieerde bedrijven die betrokken zijn bij het 

bedenken en uitvoeren van de wedstrijden, evenals familieleden van dergelijke werknemers en hun 

familieleden zijn niet gerechtigd om deel te nemen. 

Deelname met valse identiteiten of met identiteiten van derden is niet toegestaan. 

Per deelnemer is slechts één ingediende inschrijving per wedstrijd toegestaan. Het is ten strengste 

verboden om meerdere adressen of profielen te gebruiken om de winkansen te vergroten. 



 

 
TEN31 Bank AG Vorstand Vorsitzender Amtsgericht BLZ 7 0 0  1 1 6  0 0  
Alte Landstraße 27 Matthias von Hauff Aufsichtsrat München BIC  WEGBDE77XXX 
85521 Ottobrunn Nico Kühner Andreas Eisele HRB 215846  
info@ten31.com Bernd Bonacker  St.Nr. 143/107/80007  

Seite 2 

 

De organisator behoudt zich ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, mensen uit te sluiten 

van deelname als daar legitieme redenen voor zijn. Dergelijke redenen zijn met name: 

- Manipulaties met betrekking tot toegang tot of implementatie van de wedstrijd 

- Schendingen van deze deelnamevoorwaarden 

- Oneerlijk handelen of valse of misleidende informatie verstrekken in verband met deelname aan de 

wedstrijd. 

Als de uitgesloten deelnemer een winnaar is die al is getrokken, kan de prijs vervolgens worden 

ingetrokken. 

 

4. Winsten, winstmelding en indiening van winsten 

 

De winnaars van de respectievelijke wedstrijd worden binnen twee weken na de sluitingsdatum voor 

deelname aan een willekeurige trekking onder alle deelnemers bepaald. De deelnemers die de 

winnaars zijn van de individuele verloting worden via een aparte e-mail tijdig op de hoogte gebracht 

van de winst. 

De prijs van de betreffende wedstrijd wordt uitsluitend overhandigd aan de deelnemer die heeft 

gewonnen of aan de wettelijke vertegenwoordiger van de wettelijk onbekwame deelnemer. Een 

omruiling, een overschrijving, een zelfafhaling evenals een contante betaling van de prijs zijn 

uitdrukkelijk niet mogelijk. 

De organisator van het evenement TEN31 Bank AG draagt alle kosten voor het verzenden van de 

prijzen. 

 

Bijkomende kosten in verband met het claimen van de prijs die niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen in 

de prijs in de betreffende wedstrijd (bijv. hotel- of reiskosten) zijn voor rekening van de deelnemer 

die heeft gewonnen. De deelnemer die heeft gewonnen is verantwoordelijk voor eventuele 

belastingheffing op de prijs. 

 

Indien de deelnemer die heeft gewonnen zich niet binnen een termijn van 4 weken na twee keer 

vragen meldt, vervalt het recht/aanspraak op de prijs. In dit geval heeft de organisator het recht om 

een vervangende trekking uit te voeren en de prijs vervolgens over te dragen aan een andere 

deelnemer. 

 

Per deelnemer is slechts één prijs per wedstrijd mogelijk. 

 

Indien zich omstandigheden voordoen waarvoor de organisator niet verantwoordelijk is, aanvaard de 

betreffende deelnemer die heeft gewonnen een passende vervangende prijs. Dergelijke 

omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zijn in het bijzonder diegene welke liggen 

bij de respectievelijke organisatoren van de voucher-evenementen of transportbedrijven. 

 

5. Voltooiing van de wedstrijden 

 

Als organisator van de wedstrijden behoudt TEN31 Bank AG zich het recht voor om de 

respectievelijke wedstrijd op elk moment geheel of gedeeltelijk voortijdig te beëindigen, zelfs zonder 

inachtneming van termijnen en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen, 

indien dit om technische redenen (bijv. computervirus, manipulatie van of fouten in 

software/hardware) of om juridische redenen kan niet worden gegarandeerd dat de wedstrijd naar 

behoren en volgens plan zal verlopen. 
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6. Privacy 

 

Om deel te kunnen nemen aan prijsvragen is het verstrekken van persoonsgegevens (voor- en 

achternaam, e-mailadres en postadres, telefoonnummer, geboortedatum) noodzakelijk. 

De deelnemer verzekert dat de door hem verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw en correct 

zijn. 

 

De organisator is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van 

persoonsgegevens van de deelnemers. De organisator zal de persoonsgegevens van de deelnemer en 

diens overige persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de wettelijke bepalingen van 

het gegevensbeschermingsrecht. De organisator wijst erop dat alle persoonsgegevens van de 

deelnemer niet zonder hun toestemming aan derden zullen worden doorgegeven en ook niet mogen 

worden gebruikt. De organisator zal de informatie alleen opslaan, verwerken en gebruiken voor 

zover dit nodig is voor de uitvoering van de betreffende prijsvraag of de deelnemer zijn toestemming 

heeft gegeven. 

 

De bijbehorende verklaringen en toestemmingen vindt u op het betreffende deelnameformulier. 

 

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

Indien toestemming is gegeven, worden de persoonsgegevens op het betreffende 

deelnameformulier voor reclamedoeleinden opgeslagen zolang de organisator deze voor 

reclamedoeleinden nodig heeft of de toestemming door de deelnemer wordt ingetrokken. 

Als alleen de gegevensverwerking met betrekking tot de wedstrijd is goedgekeurd en niets anders is 

gespecificeerd of u ons geen verdere uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, worden de 

persoonlijke gegevens die u ons in het kader van uw deelname aan de prijsvraag hebt doorgegeven, 

alleen gebruikt om de wedstrijd te verwerken. Nadat de wedstrijd is afgelopen en de winnaars 

bekend zijn gemaakt, worden de persoonlijke gegevens van de deelnemers verwijderd als ze geen 

toestemming hebben gegeven van gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. 

De wettelijke basis voor gegevensverwerking in het kader van wedstrijden is artikel 6 lid 1 letter b) 

AVG. Als in het kader van een wedstrijd een toestemmingsverklaring wordt ingediend, is artikel 6 lid 

1 letter a) AVG de wettelijke basis voor gegevensverwerking op basis van de toestemming. 

 

Als u uw toestemming heeft gegeven in het kader van een wedstrijd, heeft u de mogelijkheid om 

deze toestemming te allen tijde in te trekken voor de toekomst. De opzegging dient telefonisch, per 

fax, per e-mail, op de website van TEN31 Bank AG of schriftelijk aan de organisator te worden 

doorgegeven. Na intrekking van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke 

gegevens van de deelnemer onmiddellijk verwijderd. De intrekking van de toestemming heeft geen 

invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot 

het moment van intrekking. 

Wij verwijzen naar ons privacybeleid op onze website: 

https://real-estate.ten31.com/nl/privacy-verklaring 

 

7. Toepasselijk recht 

 

Vragen en klachten in verband met de wedstrijd dienen te worden gericht aan de organisator. Op de 

wedstrijd van de organisator is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. 

Een juridisch proces is uitgesloten. 
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8. Scheidbaarheidsclausule  

 

Indien een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, tast 

dit de geldigheid van de rest van deze deelnamevoorwaarden niet aan. In plaats van de ongeldige 

bepaling geldt de wettelijk toegestane bepaling die de economische zin en het doel van de ongeldige 

bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in geval van een maas in deze deelnamevoorwaarden. 


