
Voorwaarden Washin7 WK-spel 
 
Officieel reglement van het WK-Spel van Washin7. (hierna te noemen “de actie”) 
 
De actie wordt georganiseerd door Washin7. Deelnemen aan de actie kan tot een uur voor 
aanvang van een van onderstaande wedstrijden: 
 

• Senegal – Nederland 
o Datum wedstrijd: 21-11-2022 
o Deelnemen kan tot: 16:00 uur 
o Maximaal één deelname per e-mailadres mogelijk. 
o Deelnemen is alleen toegestaan indien je in het bezit bent van een geldig 

rijbewijs. 
 

• Nederland - Equador 
o Datum wedstrijd: 25-11-2022 
o Deelnemen kan tot: 16:00 uur 
o Maximaal één deelname per e-mailadres mogelijk. 
o Deelnemen is alleen toegestaan indien je in het bezit bent van een geldig 

rijbewijs. 
 

• Nederland - Qatar 
o Datum wedstrijd: 29-11-2022 
o Deelnemen kan tot: 15:00 uur 
o Maximaal één deelname per e-mailadres mogelijk. 
o Deelnemen is alleen toegestaan indien je in het bezit bent van een geldig 

rijbewijs. 
 
Indien het Nederlands elftal de poulefase overleeft, zullen er mogelijk meer wedstrijden van 
het Nederlands elftal te voorspellen zijn. Indien dit het geval is, zullen we dit via 
onderstaande Social Media kanalen bekendmaken: 
 
https://www.instagram.com/washin7nl/ 
https://www.facebook.com/Washin7/  
 
De prijzen en de uitreiking hiervan 
 
Deelnemers van de actie die akkoord gaan met de actievoorwaarden, maken kans op één 
van onderstaande prijzen: 
 

- Gratis wasbeurt t.w.v. €18,00 (bij een 100% score) 
- Korting van €8,00 op het beste wasprogramma WashinPantser, van €18,00 voor 

€10,00 (bij een 50% score) 
- Korting van €5,00 op het beste wasprogramma WashinPantser, van €18,00 voor 

€13,00 (bij een 0% score) 
 
Over de uitslag van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. 



 
Gewonnen prijzen kunnen tot 3 weken nadat de deelnemer via het opgegeven e-mailadres 
de prijs heeft ontvangen de gewonnen prijs verzilveren bij een vestiging van Washin7 naar 
keuze. Na 3 weken vervalt de geldigheid van de gewonnen prijs, en is deze niet meer te 
verzilveren. 
 
Mocht er eventuele kansspelbelasting van toepassing zijn, dan zal Washin7 zorgdragen voor 
het inhouden en aangeven hiervan. 
 
Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via info@washin7.nl. 
 
Persoonsgegevens 
 
Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden van de actie, stemmen ermee in dat 
Washin7 de opgegeven persoonsgegevens verwerkt en verzameld. De persoonsgegevens die 
worden verwerkt met de actie zijn de voor- en achternaam, e-mailadres, kenteken en 
postcode van de deelnemer. 
 
Washin7 zal je persoonsgegevens te allen tijde behandelen in overeenstemming met de 
privacyregels van Washin7, welke te vinden zijn op https://www.washin7.nl/algemene-
voorwaarden/Privacyverklaring-Washin7.pdf. De persoonsgegevens worden niet verstrekt 
aan partners van Washin7 of derden, behoudens voor zover dit voor uitreiking van de prijzen 
noodzakelijk is of voor het versturen van toekomstige nieuwsbrieven (waaronder e-mails 
omtrent kortingsvouchers). 
 
Deelnemers die hun toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, 
kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, 
zoals deze wordt aangegeven in iedere nieuwsbrief (waaronder e-mails omtrent 
kortingsvouchers). De persoonsgegevens worden bewaard zolang de deelnemers voor de 
nieuwsbrief (waaronder e-mails omtrent kortingsvouchers) aangemeld blijven. 
 
Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en correctie of verwijdering 
van zijn/haar gegevens. Deelnemers hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de 
verwerking van hun persoonsgegevens indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn. Deze 
rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan 
privacy@washin7.nl.  
 
Overig 
 
Washin7 kan niet verantwoordelijk worden gesteld door welke schade, kosten of lasten dan 
ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van prijzen, de ontvangst van 
de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van 
Washin7. 
 
Washin7 behoudt zich het recht voor om deelnames die haar naar haar redelijk oordeel 
frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder motivering van 
deelname uit te sluiten. 



 
Washin7 behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze 
te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. 
 
Deelname aan deze actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement 
evenals met de beslissingen die Washin7 in geval van overmacht plichtig is te nemen om het 
goede verloop van deze actie te garanderen. 
 
Klachten met betrekking tot deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail te 
sturen naar info@washin7.nl. 
 
Op deze actie is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele 
kansspelen van toepassing. 
 
Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht. 
 
Geschillen tussen deelnemer van de actie en Washin7 zullen worden berecht door een door 
Washin7 aan te wijzen rechtbank. 
 
 


