Reglement winactie Huurdersraad Vestia voorjaar 2021
Deze winactie is uitgeschreven door Stichting Landelijke Huurdersraad Vestia (hierna:
Huurdersraad), Fonteinbos 1c, 2715 XB te Zoetermeer en betreft een klein promotioneel
kansspel voor huurders van woningen van de woningcorporatie Vestia.
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Deelname aan deze actie is gratis en vrijwillig.
Iedere Vestia huurder doet mee aan de actie als diegene in de actieperiode zijn
e-mailadres en naam, adres, postcode en woonplaats gegevens doorgeeft via de
website van de huurdersraad of daar heeft doorgegeven vanaf 1 december 2020 én
zich heeft aangemeld en deelneemt aan het online huurjournaal in het voorjaar van
2021.
De actieperiode loopt tot 1 week voor het huurjournaal. Dan vindt de trekking plaats.
Ieder adres staat gelijk aan één winkans.
Alleen formeel bij Vestia geregistreerde hoofdhuurders van Vestia-woningen maken
kans op een prijs. Personeel, bestuursleden en leden van de Algemene Raad van de
Huurdersraad en andere huurders en bewoners op hun adres kunnen niet
deelnemen.
Medehuurders mogen deelnemen, maar de prijs zal worden uitgekeerd aan de
hoofdhuurder op dat adres.
Er is geen maximum aan het aantal deelnemende Vestia huurders.

De prijswinnaars
●

●
●
●

●

●

●

Alleen deelnemers aan het online huurjournaal maken kans. Als een huurder door
welke reden dan ook niet kan deelnemen, ook al ligt de reden niet bij de huurder, dan
vervalt zijn kans op een prijs. Om zeker te zijn van een kans op een prijs dient de
huurder gedurende het hele huurjournaal deel te nemen.
Er vindt 1 trekking plaats.
Op elk adres kan slechts 1 prijs vallen.
In totaal zijn er 18 te winnen prijzen:
- 3 prijzen bestaand uit elk 1 maand huur, dit betreft de maandelijkse inclusief huur
zoals deze maandelijks aan Vestia voor de huurwoning van de prijswinnaar wordt
betaald. De hoogte van het bedrag is dat van het huurbedrag in de maand van de
trekking.
- 5 prijzen bestaand uit een dinerbon voor twee personen ter waarde van €150,- per
stuk
- 10 VVV-cadeaubonnen ter waarde van €100,- per stuk
De deelnemers worden tijdens het huurjournaal van de trekking op de hoogte gesteld
door de Huurdersraad door het noemen van de namen van de deelnemer en de
bijbehorende prijzen.
Prijzen worden alleen verzonden aan de hoofdhuurder of overgemaakt naar een
rekening op naam van de hoofdhuurder, ook indien een medehuurder zijn gegevens
heeft achterlaten.
Als de winnende deelnemer geen hoofdhuurder is vraagt de Huurdersraad de naam
en contactgegevens van de hoofdhuurder om de prijs te kunnen uitkeren.
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De Huurdersraad geeft de namen en adressen van de prijswinnaars (hoofdhuurders)
door aan Vestia enkel en alleen om te controleren of de huurder op het moment van
de trekking huurde bij Vestia en hiermee rechtmatige winnaar is.
Om de genoemde maandhuurprijzen te kunnen uitbetalen vraagt de Huurdersraad
aan de betreffende prijswinnaar om een kopie van de laatste huurverhogingsbrief
plus een kopie van de bankafschrijving van de huur als bewijs van de maandhuur.
Daarnaast vraagt ze om de rekeninggegevens om de prijs te kunnen uitkeren.
Uiterlijk 3 weken na bekendmaking van de trekking in het huurjournaalen na controle
dat het om een echte Vestia-hoofdhuurder gaat en (indien van toepassing) ontvangst
van het rekeningnummer, kopie van het huurcontract en bankafschrift met
maandhuur, zal de gewonnen prijs overgemaakt worden op zijn rekening, dan wel de
bon worden gestuurd naar het adres.
De prijswinnaar kan na zijn toestemming vermeld worden op de website van de
Huurdersraad en andere social media.
Over de uitslag van de trekkingen kan niet worden gecorrespondeerd.
De prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden
van niet accepteren van een prijs vervalt deze aan de Huurdersraad.
Dit reglement en andere informatie betreffende deze actie zijn te vinden op de
website www.huurdersraadvestia.nl.

Heb je vragen?
Voor eventuele vragen, opmerkingen en/of klachten over deze actie kun je je richten tot de
Huurdersraad.

