
 Actievoorwaarden ‘Win een Golden Ticket’  
tijdens De Zilveren Bal

1. Algemeen

1.1  De actie ‘Win een Golden Ticket’ (de actie) wordt uitgeschreven door  

de Elfstedenhal, gevestigd te ’ Leeuwarden, Fryslanplein 1. 

1.2   Deze actievoorwaarden (de “actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie.

1.3   De actie heeft tot doel de promotie van de Elfstedenhal Leeuwarden en heeft te gelden als een promotioneel 

win-actie.

2. Duur

De actieperiode is van 11 februari tot en met 8 maart 2023

3. Deelname

3.1  Deelname aan de actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.2   Deelname aan de actie geschiedt door het invullen van uw gegevens op www.dezilverenbal.nl/win. De prijs kan 

geclaimt worden op vertoon van uw De Zilveren Bal entreeticket.

3.3  Deelname aan de actie is alleen mogelijk na invulling van de persoonsgegevens van de deelnemer,  

de invulling van de voorspelling en na accordering van de actievoorwaarden en Privacybeleid.

3.4   Een deelnemer kan gedurende de actieperiode één keer deelnemen aan de Actie.

3.5  In het geval van (vermeende) fraude is deelname ongeldig.

3.6   De actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

4. Prijs

4.1  Door volledige deelname aan de actie maken deelnemers kans op prijzen.

4.2  De te winnen prijzen zijn:

 •  1x Helm naar keuze t.w.v. €100- aangeboden door de 11SShop in de Elfstedenhal te Leeuwarden.  

Er is keuze in het door de 11Sshop geselecteerde assortiment. 

 •  1x Skate date voor twee personen in het gezellige 11SCafé in de Elfstedenhal te Leeuwarden.  

Dit bevat 2x entreetickets, 2x schaatshuur, warme drank met oranjekoek.  

Geldig tijdens het winterseizoen van 2023/2024.

 •  1x Prive schaatsles voor twee personen onder begeleiding van een gecertificeerde schaatstrainer van onze 

11SSchool t.w.v. €80,- in de Elfstedenhal te Leeuwarden.  Geldig tijdens het winterseizoen van 2023/2024.

 •  1x kinderfeestje (patatparty) voor tien personen inclusief schaatsentree, schaatsverhuur, patat en limonade 

t.w.v. €125,- verzorgd door 11SEvents in de Elfstedenhal te Leeuwarden. Geldig tijdens het winterseizoen van 

2023/2024.

4.3   De winnaars zullen uiterlijk drie weken na het evenement van De Zilveren Bal  

vernemen dat hij/zij winnaar is van één van de prijzen. De winnaars zullen omtrent de uitkering van de prijs per 

E-mail bericht ontvangen van de Elfstedenhal.

4.4  De prijs dient door de winnaar vóór 1 september 2023 te zijn opgehaald bij De Elfstedenhal, bij gebreke waar-

van de prijs zal vervallen. De winnaar dient zich bij het ophalen van de prijs te identificeren met een geldig 

legitimatiebewijs en de entreeticket van De Zilveren Bal 2023 dient getoond te worden.

4.5  De prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere prijzen.

4.6  Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs dan wel de daaraan verbonden voorwaarden, zal de prijs niet 

uitgekeerd worden.

4.7   Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de prijs worden doorgevoerd, de prijs is ‘zoals het is’.

4.8  De prijs is niet op naam gesteld en is overdraagbaar.



5. Algemene Verordening Gegevensbescherming en gebruik van je gegevens

5.1  Persoonsgegevens die de Elfstedenhal verkrijgt in het kader van deelname aan deze 

Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van de Elfstedenhal en zullen 

vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden 

behandeld.

5.2   De door deelnemers verstrekte gegevens zullen door de Elfstedenhal worden gebruikt voor het verstrekken 

en verzorgen van de gewonnen prijzen, effectiviteitanalyse van de actie en – indien hier hiervoor uitdrukkelijk 

toestemming is gegeven– om de deelnemer op de hoogte te brengen van verdere informatie, acties  

en aanbiedingen van de Elfstedenhal.

5.3  Deelnemer verleent de Elfstedenhal toestemming om alle ingestuurde campagnecontent inclusief foto’s, 

video’s, voicemessages via Facebook van de Elfstedenhal en De Zilveren Bal te delen tot vier weken na het 

evenement op 8 maart 2023. Wanneer Deelnemer wil dat een of meer van zijn foto’s, video’s, voicemessages 

daarna worden verwijderd, zal de Elfstedenhal en De Zilveren Bal dit verwijderen. Deelnemer moet zijn  

verwijderverzoek mailen naar info@elfstedenhal.frl

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Elfstedenhal is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze actie. 

6.2  De Elfstedenhal in niet aansprakelijk voor:

 a. eventuele type-, druk- of zetfouten;

 b. enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie(voorwaarden);  

 of c. enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).

6.3  De Elfstedenhal is niet aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.

6.4  De Elfsetdenhal verleent geen garantie op de prijzen.

6.5   De Elfstedenhal is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren zaken in het kader van  

deze actie en prijzen.

7. Slotbepalingen

7.1  De Elfstedenhal is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de  

actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de  

actie(voorwaarden) zal hiervan mededeling worden gedaan op www.elfstedenhal.frl. 

7.2   Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft van en 

akkoord is met deze actievoorwaarden.

7.3   Voor vragen, suggesties en klachten over deze actie kunt u tot 8 maart een e-mail sturen aan  

info@elfstedenhal.frl. U ontvangt binnen uiterlijk vier weken een reactie van de Elfstedenhal.

7.4  Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


