
Voorwaarden Dundle PS5 Giveaway

Looptijd
12 april tot 14 mei 2021

De prijs
Elke van de 5 willekeurig getrokken winnaars ontvangt een 1 nieuwe PlayStation 5 console. Deze wordt 
kostenvrij verzonden naar een geldig adres in Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk of Duitsland.

Voorwaarden voor deelname
Om mee te doen aan de giveaway, moeten deelnemers 18 jaar of ouder zijn en in Nederland, België, Frankrijk, 
Oostenrijk of Duitsland wonen. 

Hoe deel te nemen
Elke deelnemer kan van 12 april tot 14 mei 2021 zo vaak meedoen als hij/zij wil. Deelname vindt automatisch 
plaats bij aankoop van een PlayStation-product op Dundle en/of door de deelnameregels op onze social media-
posts te volgen. 

Selectie van de winnaar
Voor de Dundle PS5 weggeefactie worden willekeurig namen getrokken uit een pool van deelnemersop onze 
website en via onze social media-actie.  Er is geen aankoop nodig om mee te doen of te winnen, aangezien de 
social media-campagne voor iedereen toegankelijk is en in dezelfde trekking meedoet. De winnaars worden 
willekeurig gekozen uit zowel website-inzendingen als ook Instagram-deelnemers. We gebruiken daarbij de 
app Sorteos. 

Communicatie van de uitslag
De weggeefactie loopt van 12 april tot en met 14 mei. De winnaars worden elke vrijdag na 12:00 uur 
bekendgemaakt op de Instagram-pagina van Dundle. Er wordt rechtstreeks contact met hen opgenomen via 
e-mail (als het gaat om een deelnemer via de website) of direct message (als ze hebben deelgenomen via 
sociale media). Winnaars moeten binnen 48 uur reageren om hun prijs te claimen. Ze moeten het verzendadres 
van hun PS5 opgeven, dat zich in een van de 5 landen moet bevinden (NL, BE, FR, AT, DE). Als ze niet reageren, 
of geen verzendadres in een van de 5 deelnemende landen kunnen geven, zal een andere winnaar worden 
getrokken. 

Algemene voorwaarden
Kandidaten gaan akkoord met de bovenstaande voorwaarden. Winnaars gaan akkoord met het delen van 
(gebruikers)amen in aankondigingsberichten op onze sociale media. Het niet naleven van een van de 
voorwaarden leidt tot diskwalificatie. Elk verdacht op spamming of blijk van incorrecte inzendingen zal tot 
uitsluiting van deelname leiden. 

Disclaimer
We gaan niet om privégegevens als bewijs van deelname vragen vóór de bekendmaking van de winnaars. Wees 
op de hoede voor scammers en deel geen persoonlijke informatie, noch informatie over digitale producten die 
je gekocht hebt. Houd je digitale codes te allen tijde voor jezelf. Geef ze niet weg aan iemand die je niet kent!

De winnaars zijn definitief. Over het uitslag wordt, behalve met de winnaars zelf, niet gecorrespondeerd.

https://app-sorteos.com/en

