
Eigendom uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging 

of mededeling aan derden in welke vorm dan ook is zonder 

schriftelijke toestemming van de eigenaar niet geoorloofd.

POSTADRES

PO Box 173

3770 AD Barneveld

BEZOEKADRES

Grote Bosweg 1

3771 LJ Barneveld

T: +31(0)342441050

E: info@boschbeton.nl

WAT VALT ER TE WINNEN:  

1 SLEUFSILO T.W.V. € 15.000 

voor bijvoorbeeld een silo van twee rijen 40 meter lang en 2 meter hoog; 

uitgevoerd met de nieuwe LA-S wand, geleverd en geplaatst bij u op het erf 

in Nederland en/of Belgïe.

• Deze Sleufsilo-winactie ‘Hart voor de Boer’ wordt georganiseerd 

door Bosch Beton Verkoopmaatschappij B.V., Grote Bosweg 1, NL-

3771 LJ Barneveld, ten behoeve van de klanten van Bosch Beton 

Verkoopmaatschappij B.V. te Barneveld, Nederland en Bosch Beton België 

BVBA te Hasselt, België (hierna gezamenlijk te noemen: “Bosch Beton”).

•  Bestellingen die in de periode van  1.1.2022 en 14.2.2022 zijn geplaatst 

kunnen alsnog meedingen in deze actie, door schriftelijk via de 

opdrachtbevestiging te bevestigen dat zij mee willen spelen.

• Uitsluitend deelnemers die voldoen aan de actievoorwaarden zoals 

hierna te specificeren, komen in aanmerking voor deelname aan de actie; 

kort gezegd komt het erop neer dat deelname alleen mogelijk is voor 

partijen die binnen de actie-periode een nieuwe sleufsilo (twee rijen, twintig 

stuks wanden) afnemen bij Bosch Beton binnen de hierna te benoemen 

actieperiode. Partijen/derden die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn 

uitgesloten van deelname aan deze winactie.

• U hebt een sleufsilo bij Bosch Beton besteld conform uw 

opdrachtbevestiging.

• De bestelling dient tussen 14 februari 2022 en 30 april 2022 te zijn 

ontvangen. U kunt telefonisch aanvragen of via de sleufsiloconfigurator 

op de website van www.mijnsleufsilo.nl. Indien uw bestelling via een 

tussenpersoon wordt geplaatst, dan bent u als eindgebruiker van de 

bestelde sleufsilo deelnemer aan deze winactie. Tussenpersonen, in welke 

vorm dan ook, zijn expliciet uitgesloten van deelname. 

• Bestellingen die in de periode van 1.1.2022 en 14.2.2022 zijn geplaatst 

kunnen alsnog meedingen in deze actie, door schriftelijk via de 

opdrachtbevestiging te bevestigen dat zij mee willen spelen.

• De bestelde silo dient uiterlijk 1 juni 2023 bij u te zijn geleverd & geplaatst. 

• De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige 

wijze op 6 mei 2022 (door omstandigheden is de trekkingsdatum gewijzigd 

naar vrijdag 6 mei; in plaats van 5 mei), ten kantore van het hoofdkantoor 

van Bosch Beton te Barneveld, Nederland. Bosch Beton neemt binnen zeven 

werkdagen na de trekking persoonlijk contact op met de winnaar. 

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

• De winnaar van de sleufsilo heeft de mogelijkheid de gewonnen silo in 

overleg en met toestemming van Bosch Beton te verkleinen of te vergroten. 

Indien een kleinere silo wordt afgenomen, heeft de winnaar geen recht op 

enige restitutie. Indien een grotere silo wordt afgenomen is het de winnaar 

niet toegestaan andere waardecheques, kortingsacties of aanbiedingen 

uit andere acties te combineren met deze winactie. Afname van het 

meerdere vindt plaats tegen de op dat moment bij Bosch Beton geldende 

voorwaarden en prijzen. 

• De prijs wordt niet eerder geleverd dan nadat de oorspronkelijke 

bestelling geleverd en betaald is. 

• De winnaar is verplicht de gewonnen sleufsilo op aan hem toebehorende 

grond te laten plaatsen door Bosch Beton; het is de winnaar niet toegestaan 

de sleufsilo bij iemand anders te laten plaatsen.  

• Deelname aan de actie is gratis. Door deel te nemen aan de actie gaat u 

akkoord met de actievoorwaarden.

• Indien en voor zover mocht komen vast te staan dat er kansspelbelasting 

verschuldigd is, dan geldt dat deze kansspelbelasting ten laste gaat van de 

bruto uitbetaalde prijs. Gelet op de deelnamevoorwaarden zal de ontvanger 

recht hebben op verrekening van de kansspelbelasting, ervan uitgaande dat 

de exploitatie van de gewonnen prijs bedrijfsmatig plaatsvindt. Deelname 

is voorbehouden aan rechtspersonen of meerderjarige natuurlijke personen 

met een vaste vestigings-, woon- en/of afleverplaats in Nederland en België. 

Leveringen buiten Nederland en België zijn uitgesloten van deze actie.

• Alle eventuele overige heffingen en belastingen, van welke aard dan ook, 

komen voor rekening en risico van de winnaar c.q. de deelnemer. 

• Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon kan slechts eenmaal 

deelnemen aan deze actie.

• Bosch Beton kan naar eigen inzicht en zonder opgave van reden 

of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de 

actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de 

actie wijzigen of aanpassen. Bosch Beton zal zich inspannen de deelnemers 

hiervan op de hoogte te stellen. 

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt Bosch 

Beton eenzijdig een besluit.

• Persoonsgegevens van de deelnemers verwerken we overeenkomstig 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in lijn met onze 

privacyverklaring, welke is te vinden op onze website (www.boschbeton.nl) 

en www.boschbeton.be. 

• Ten behoeve van de trekking zal Bosch Beton eventueel de volgende 

persoonsgegevens verwerken:

o voor- en achternaam;

o adres;

o e-mailadres;

o telefoonnummer;

o foto’s;

o video’s.

• In aanvulling op haar privacyverklaring is het Bosch Beton toegestaan de 

persoonsgegevens door te geven aan de bij de trekking betrokken notaris. 

Dit is noodzakelijk in verband met de uitvoering van de deelname aan deze 

actie. De notaris is gehouden overeenkomstig de AVG te handelen. 

• Deelname aan deze actie is slechts mogelijk wanneer u Bosch Beton 

toestemming geeft om ten behoeve van promotionele activiteiten over 

deze actie uw naam en enkele foto’s te gebruiken op sociale media zoals 

LinkedIn, Facebook en Twitter. Indien u uw toestemming onthoudt of 

intrekt, is Bosch Beton genoodzaakt en ook bevoegd om u uit te sluiten van 

deelname aan de actie. 

• Op deze Sleufsilo-winactie ‘Hart voor de boer’ is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen. Voor 

eventuele geschillen omtrent deze Sleufsilo-winactie ‘Hart voor de boer’ is 

uitsluitend de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, bevoegd. 

ACTIEVOORWAARDEN SLEUFSILO-WINACTIE 
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