
VOORWAARDEN KRASACTIE

Deze krasactie is bedacht door SOS Events, dé bedenker van leuke bedrijfsuitjes en activiteiten 

veelal op de Veluwe. De kraskaarten worden verspreid door de dochterondernemingen van  

SOS Events: Veluwe Specialist, Klimbos Garderen en Klimbos Harderwijk. Als het goed is heb je dan 

ook tijdens je activiteit, uitje, teambuilding of relatiedag een kraskaart ontvangen.

Jij wilt natuurlijk meedoen, omdat je dan kans maakt op één van de vele prijzen! En het zijn zeker 

niet de minste prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een bedrijfsuitje ter waarde van €1.000,- of een 

helikoptervlucht? Er zijn genoeg prijzen te winnen waardoor je een winkans hebt van 1 op 8!

WELKE GEGEVENS VRAGEN WIJ VAN JE?
Eigenlijk alleen je naam en e-mailadres. That’s it! We hebben het expres zo kort mogelijk gehouden 

omdat jij gewoon wilt krassen en zien of jij een prijs hebt gewonnen.

Het eerste wat in je opkomt is waarschijnlijk dat je e-mailadres wordt opgenomen in een mailbestand. 

En dat klopt, je e-mailadres hebben wij namelijk nodig om jou informatie over je prijs te kunnen 

sturen. Zo kunnen we het proces snel en makkelijk houden.

We gaan je ook een nieuwsbrief sturen, met in iedere mail de mogelijkheid om je uit te schrijven. 

Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van leuke aanbiedingen en kortingen voor onze 

activiteiten. We gaan de nieuwsbrief niet regelmatig versturen, je zult dus maar af en toe van ons 

horen. Wanneer je je uitschrijft dan ontvang je nooit meer een mailtje van ons. Behalve als je weer een 

keer terugkomt als klant bij één van onze vestigingen. Met als bijkomend voordeel dat je wederom 

een nieuw kraskaartje in ontvangst mag nemen.

WAT DOEN WIJ VERDER MET JE GEGEVENS?
Helemaal niets! Wij zullen je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven 

beschreven. Maak je ook geen zorgen dat wij jouw gegevens verkopen of delen met andere partijen.

VOOR DE BESTE VELUWE BELEVING!



SPELREGELS

• Je mag gratis meedoen met de krasactie. Tijdens je uitje of activiteit krijg je hiervoor een 

kraskaartje. 

• Heb je een prijs gewonnen, dan sturen wij automatisch een bevestiging naar je e-mailadres. 

Vul dus altijd je eigen e-mailadres in, want anders ontvang je je prijs niet en heb je ook geen 

recht op de prijs. De gewonnen prijs is 1 jaar geldig, vergeet je prijs dus niet op tijd te verzilveren. 

• Eerst vertel je iedereen natuurlijk dat jij een fantastische prijs hebt gewonnen met de krasactie. 

Maar lees daarna je mail goed door. Hierin vertellen wij je namelijk hoe jij je prijs kunt claimen. 

• Geen prijs gewonnen? Wees dan niet getreurd, want je mag nog 5 keer draaien aan onze 

slotmachine. Wie weet sleep jij er toch nog een troostprijs uit. Dat zou mooi zijn toch? 

• Ook niks gewonnen met de slotmachine? Wordt dan niet boos. Maar denk vooral terug aan de 

leuke dag die je hebt gehad. 

• Heb je geen kraskaartje ontvangen? Loop dan naar een medewerker of ga naar de kassa en 

vraag om een kraskaartje, want iedereen heeft er recht op. Jij ook! 

• Heb je meerdere kraskaartjes ontvangen, bijvoorbeeld omdat de kleintjes nog geen 

e-mailadres hebben of omdat je collega’s geen kans willen maken? Dan ben jij een 

gelukkig mens! Jij maakt dan kans op meerdere prijzen en je kunt daarvoor steeds hetzelfde 

e-mailadres gebruiken. Je hoeft dus niet aan je buurvrouw of buurman te vragen of hij/zij nog 

een e-mailadres (over) heeft.

VOOR DE BESTE VELUWE BELEVING!

VEEL WINPLEZIER MET ONZE KRASACTIE! EN WE ZOUDEN HET LEUK VINDEN, ALS JE IETS WINT, 

DAT JE ONS NOEMT OP SOCIAL MEDIA. GEWOON, OMDAT DIT AARDIG IS. SUCCES!


