
ACTIEVOORWAARDEN CM.COM ULTIMATE FAN EXPERIENCE 
DUTCH GP  
 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door CM.COM Netherlands B.V. en 
georganiseerde actie ‘CM.com Ultimate Fan Experience Dutch Grand Prix’ (verder te noemen: de 
actie); 
 
Deze actie is geïnitieerd door CM.COM Netherlands B.V. (verder te noemen: CM.com) gevestigd 
aan Konijnenberg 30, 4825 BD Breda 

 
De actie loopt van 8 juli 2021 tot en met 7 augustus 2022; (week 27 t/ 31); 
 
Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze 
actievoorwaarden; 
 
CM.com behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de 

actievoorwaarden tussentijds te wijzigen; 

 
Onder de personen die voor 7 aug 23:59 aan de actie deelnemen, worden op onpartijdige wijze 10 
genomineerden geselecteerd o.b.v. het aantal goede antwoorden en de snelste tijden; De 
genomineerden worden uitgenodigd om een korte video (“Show us your Passion for Performance”) 
in te sturen via WhatsApp. Onder de genomineerden die voor 11 augustus 23:59 een video op de 
voorgeschreven wijze hebben ingestuurd, wordt op onpartijdige wijze door minimaal 3 personen uit 

het Brand & Corporate Communication team van CM.com 1 winnaar geselecteerd d.m.v. het 
behalen van de hoogste cumulatieve score op basis van de volgende onderdelen: 
Communicatievaardigheden, Enthousiasme kunnen overbrengen, Echte racefan, begrijpen hoe je 
een videoboodschap overbrengt 
 
De winnaar wordt uitgenodigd op het CM.com Circuit op 4 september 2022 als bezoeker van de 

Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2022;  
 
Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze 
actievoorwaarden; 

 
De winnaar wordt uiterlijk op 12 augustus 2022 persoonlijk, telefonisch en/of per e-mail op de 
hoogte gebracht; 

 
CM.com zal te allen tijde handelen conform het bepaalde in de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen 2014; 
 
Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
Prijs: 

 
“The Ultimate Fan experience" op het CM.com Circuit Zandvoort. 1 Ticket voor de Formula 1 
Heineken Dutch Grand Prix op 4 september 2022 te Zandvoort; Helikoptervlucht, transport van en 
naar de Dutch GP vanaf landingsplaats Helicopter, exclusieve toegang tot het evenement, tribune 
plaatsen, een betaal pas met Euro 40, eten & drinken verzorgd in de Republiek te Bloemendaal. 
Een geheel verzorgde trip naar het CM.com Circuit Zandvoort. 
 

Geschatte waarde: Euro 15.000,- 

 
CM.com neemt alleen contact op met de winnaar; 
 
De exclusieve toegang tot delen van het CM.com Circuit Zandvoort tijdens het evenement is onder 

voorbehoud van toelating door het Formula One Management (‘FOM’) en Dutch Grand Prix (‘DGP’). 
 
CM.com behoudt zich het recht om de prijs alsnog te annuleren of de invulling van het programma 
aan te passen; 
 
De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Prijzen zijn niet overdraagbaar of 
inwisselbaar voor geld of andere goederen; 

 



Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 

 
Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden 
voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is CM.com gerechtigd een andere winnaar 
te selecteren. 
 
 
Deelname: 

 
Deelname aan de actie is gratis; 
 
Deelname verloopt via de website van CM.com op de URL https://cm.com/win en via WhatsApp.  
 
Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer 

zijn/haar juiste gegevens opgeeft; 
 
Zodra de inzending van de deelnemer binnen is, dingt hij/zij mee naar de te vergeven prijs als aan 
de te verrichten prestaties wordt voldaan; 

 
Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname; 
 

CM.com heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs te tonen; 
 
Door mee te doen aan de actie geven deelnemers toestemming aan CM.com om hen per e-mail op 
de hoogte te houden van de actie; 
 

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden 
en met alle beslissingen die CM.com inzake deze actie neemt. 
 
Te verrichten prestatie en bepaling winnaar: 
 
Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te voldoen: 
 

• De gegevens die door hem/ haar worden ingevuld dienen correct te zijn; 
• Hij/zij moet akkoord gaan met de actievoorwaarden; 
• Hij/zij moet zich op verzoek kunnen legitimeren voor toekenning van de prijs,  
• Hij/zij moet 18 jaar of ouder zijn; 
• Hij/zij moet een quiz afleggen om in aanmerking te komen voor nominatie voor de 

uitnodiging om een video in te sturen; 

• De snelste 10 deelnemers met correcte antwoorden zullen geselecteerd worden voor de 
shortlist 

• Hij/zij moet, als hij/zij genomineerd is na het voldoen van de quiz, een video insturen via 
WhatsApp waaruit blijkt dat hij/zij een ware race fan is door de passie voor performance te 
laten zien, goede communicatievaardigheden toont en in zekere mate enthousiasme kan 
overbrengen. 

• Aan de hand van een score kaart tussen 1-5 wordt door CM.com bepaald wie de winnaar is 

aan de hand van de bovenstaand criteria.  
 

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de prijs; 

 
Uitsluitingen: 
 
Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname; 

 
CM.com behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, 
wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft 
overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch 
ontoelaatbaar heeft gehandeld; 
 

CM.com behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit 
noodzakelijk blijkt; 
 



CM.com behoudt zich het recht voor om de toegang tot delen van het CM.com Circuit Zandvoort te 

schrappen indien de winnaar daartoe niet door FOM en/of DGP wordt toegelaten. 
 
CM.com is niet aansprakelijk voor enige (gevolg-) schade veroorzaakt door technische of 
redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg-
)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk 
niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden; 
 

CM.com is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de 
actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de 
prijs; 
 
CM.com, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door CM.com 
betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of 

indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde 
prijzen en/of deelname aan de actie; 
 
Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde 

partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. CM.com behoudt zich het recht voor om dergelijke 
personen/partijen uit te sluiten van deelname. 
 

Intellectueel eigendom: 
 
De deelnemer doet, van het moment van inzending, afstand van de bij hem rustende (intellectuele 
eigendoms-)rechten (waaronder de auteurs-, portret- en persoonlijkheidsrechten) in de breedste 
zin van het woord ten aanzien van de inzending. Dit geldt ook voor eventuele afbeeldingen en/of 
video(‘s) die gemaakt worden met betrekking tot de prijs; 
 

De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin 
van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het (commerciële) gebruik voor alle 
mogelijke media, onder meer internet, radio, TV en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan; 
 
Aansprakelijkheid: 
 

Deelname aan de actie en het betreden van locaties die onderdeel uitmaken van de prijs (zoals 
circuits, paddocks en horecaruimtes) zijn voor eigen risico van de winnaar; 
 
Indien CM.com aansprakelijk mocht zijn dan is de aansprakelijkheid van CM.com beperkt tot het 
bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de 
polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen 
uitkering op grond van de verzekering plaatsvindt dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot 

een maximum van €10.000,-.; 
 
De aansprakelijkheid van CM.com is te allen tijde beperkt tot directe schade. CM.com is niet 
aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade; 
 
Deelnemer wordt geacht ermee bekend te zijn dat de voertuigen bij een evenement niet verzekerd 
zijn overeenkomstig Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM).  

 
CM.com kan de deelnemer aansprakelijk stellen indien een zaak schade oploopt veroorzaakt door 

het onzorgvuldig handelen van de deelnemer; 
 
De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in deze voorwaarden gelden niet voor zover 
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CM.com of haar leidinggevenden. 

 
Deelnemer dient voor deelname een vrijwaring te tekenen, wanneer deze getekend is heeft de 
inhoud van de vrijwaring steeds voorrang boven de Actievoorwaarden. 
 
  

https://raceplanet.nl/wp-content/uploads/2020/07/Vrijwaring-2020-Race-Planet-Zandvoort-2020-08.pdf


Hoe behandelen wij uw gegevens: 

 
Hoe behandelen wij uw persoonsgegevens? De persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt 
worden vastgelegd in een bestand van CM.com. De gegevens van de deelnemers die niet hebben 
gewonnen worden na afloop van de actie verwijderd. De gegevens van de winnaar worden gedeeld 
met FOM en DGP. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze actie; 
 
U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. Hiertoe 

kunt u zich wenden tot de Support van CM.com gevestigd aan gevestigd aan Konijnenberg 30, 
4825 BD Breda; 
 
Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie is de privacyverklaring van 
CM.com van toepassing zoals weergegeven op https://www.cm.com/app/legal/cm-com/privacy-
policy/, voor zover deze niet afwijken van deze actievoorwaarden. 

 
Toepasselijk recht en klachten: 
 
Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing; 

 
Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door CM.com georganiseerde 
actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of 

redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan CM.com kenbaar maken door middel van het sturen van 
een brief aan CM.COM Netherlands BV Konijnenberg 30, 4825 BD Breda, onder vermelding van 
'klacht winactie CM.com Circuit Challenge'; 
 
CM.com zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de 
afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat 
ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 

Kansspelautoriteit; 
 
Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. 
 
 


