
Voorwaarden Autohopper winactie ‘kerstloterij’  

Deze actievoorwaarden houden verband met de actie ‘kerstloterij, hierna te noemen ‘de winactie’ of ‘de actie’. 

Deze actie wordt georganiseerd door Autohopper Nederland B.V., gevestigd in Veenendaal. Door deelname 

aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden. 

Voorwaarden 

1. Elk natuurlijk persoon van achttien (18) jaar of ouder die een auto of bus heeft gehuurd tussen 16 en 23 

december, met een geldig rijbewijs, kan deelnemen aan deze winactie.  

2. De prijzen zijn: 

 

- 1x een dagje wellness voor 2 personen inclusief koffie/ thee met gebak, drie (non-alcoholische) 

consumpties en het gebruik van een badjas, handdoek en badslippers.  

- 1x een weekendje MINI rijden  

- 3x een Autohopper loopauto  

- 8x een autodrop pakket 

 

3. De MINI is exclusief brandstof en borg (€ 600,-).  

4. De algemene verhuurvoorwaarden van Autohopper zijn van toepassing op deze actie. 

5. De Winnaar van het weekendje MINI moet een leeftijd van 18 jaar of ouder hebben en dient in het 

bezit te zijn van zowel een geldig rijbewijs als een geldig paspoort/ ID kaart maken aanspraak op de 

prijs. Deze documenten moeten bij het ophalen van de auto worden getoond. 

6. Zonder geldige documenten (zie hierboven) kan er geen aanspraak worden gedaan op de prijs. 

Wanneer de winnaar op een later moment wel de juiste documenten kan overhandigen, heeft de 

winnaar tot het einde van de actieperiode alsnog recht op de prijs.   

7. Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname 

aan de winactie. Heb je onjuiste gegevens doorgegeven, dan vervalt je recht op het winnen van de 

prijs. 

8. De overige prijzen worden naar de winnaars toegestuurd via pakket post. Hiervoor hebben we je adres 

gegevens nodig. Deze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

9. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten. Annulering (door de klant) na het aangaan van een 

overeenkomst kan niet leiden tot restitutie of een nieuwe reservering.  

10. De winnaars worden via de mail op de hoogte gebracht.  

11. De winnaar van de MINI dient het weekendje binnen een half jaar te reserveren. 

12. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

13. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is alleen in overleg met en 

goedkeuring van Autohopper op naam overdraagbaar. 



14. De betaalde borg voor de MINI (€ 750,-) wordt na het inleveren van de bestelbus binnen 48 uur 

teruggestort, tenzij er schade is ontstaan in de periode dat de bus in het bezit van winnaar was. 

Eventuele schade ontstaan in de periode dat de winnaar de bus rijdt, wordt verhaald op de naam van 

de winnaar.  

15. Medewerkers van Autohopper en alle Autohopper franchisebedrijven zijn uitgesloten van deelname 

aan de winactie.  

16. De MINI kan alleen worden opgehaald bij Autohopper Apeldoorn Noord. Het is niet mogelijk om de 

MINI op een andere locatie op te halen. 

17. Autohopper heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden het recht om de winactie te beëindigen 

en/of actiewoorden te wijzigen.  

18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Autohopper. 

19. Deelname aan de actie betekent instemming met deze voorwaarden. 

Voor vragen of opmerkingen over de winactie kan je contact opnemen met service@autohopper.nl  

mailto:service@autohopper.nl

