Reglement Park & Win
In dit reglement wordt de praktische gang van zaken vastgelegd met betrekking tot de Park&Win actie.
1. Truckparking Duiven (Parkeer Voorziening Liemers (P.V.L.) B.V.) en Truckparking Hazeldonk (TRE
Hazeldonk Exploitatie BV) organiseren gezamenlijk een Park&Win actie.
2. Deelname aan de actie staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die een geldig
toegangskaartje voor de truckparking te Duiven en/of Hazeldonk hebben ontvangen.
3. Degene die deelneemt aan de actie is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Een exemplaar
van dit reglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op www.truckparkingduiven.com en
www.truckparking-hazeldonk.com.
4. Deelname aan de actie is vrijwillig en wordt geïnitieerd door het vermelden van een e-mail adres op de
achterzijde van het, bij inrijden van de beveiligde truckparking, ontvangen parkeerticket.
5. Bij het verlaten van de beveiligde truckparking wordt het betreffende parkeerkaartje automatisch
ingenomen door de parkeerautomaat (direct voor openen van speedgate, als onderdeel van de normale
uitrijprocedure).
6. Het aldus achterlaten van een leesbaar en geldig e-mail adres (op de achterkant van een parkeerticket)
maakt iemand deelnemer van deze actie.
7. Het aantal keren dat iemand deel neemt is niet gelimiteerd en aan deelname van deze actie zelf zijn
geen kosten verbonden anders dan het regulier verschuldigde parkeertarief.
8. Bij lediging van de parkeerautomaat door personeel van Truckparking Duiven en/of Truckparking
Hazeldonk worden alle parkeertickets die zijn voorzien van een leesbaar en geldig e-mail adres
verzameld.
9. De actie loopt vanaf 1 april 2018 tot en met 30 november 2018
10. Iedere vierde werkdag van de maand (voor het eerst op 4 mei 2018, voor het laatst op 6 december
2018) zal er een trekking plaatsvinden. De trekking zal verzorgd worden door een op dat moment
aanwezige (willekeurige) chauffeur op de parking. De trekking zal ‘blind’ plaatsvinden en hierbij
maken alle parkeertickets van de kalendermaand ervoor een kans om getrokken te worden. Er worden
10 parkeertickets getrokken om zeker te weten dat er voldoende geldige tickets zijn geselecteerd
(leesbaarheid en juistheid van e-mail adres).
11. Het eerste ticket dat in volgorde van de trekking voorzien is van een leesbaar en geldig e-mail adres
wint een cadeaubon van € 250 en de twee daarop volgende een cadeaubon van € 100.
12. Alle deelnemers worden per e-mail geïnformeerd over hun eventuele prijs en kunnen deze na overleg
ophalen bij een volgend bezoek aan de truckparking.
13. De prijzen bestaan uit cadeaubonnen die geldig zijn bij Truckstop Joost (Hazeldonk en Meer, NIET in
de webshop.), bedragen respectievelijk € 250 (1 keer per maand, 8 keer totaal) en € 100 (2 keer per
maand, 16 keer totaal).
14. De cadeaubonnen zijn 6 maanden geldig en niet inwisselbaar voor geld.
15. Parkeer Voorziening Liemers (P.V.L.) B.V. en/of TRE Hazeldonk Exploitatie B.V. is/zijn niet
aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het niet opvolgen van de in dit
reglement vastgelegde voorschriften.
16. De namen van de deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan
een derde of derden worden bekend gemaakt.
17. Parkeer Voorziening Liemers (P.V.L.) B.V. en/of TRE Hazeldonk Exploitatie B.V. is/zijn niet
aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van Joostshop en/of derden bij de bezorging en uitgifte van
prijzen in natura.
18. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie van TRE Hazeldonk Exploitatie
B.V..
20. De directie van TRE Hazeldonk Exploitatie B.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen, indien naar
haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen.
21. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.

