
 
 
  

Algemene voorwaarden Van Mossel Kenteken Bingo 
 

 

1. Iedere persoon die zich van 1 augustus t/m 31 augustus 2022 aanmeldt op 

www.vanmosselbingo.nl doet mee aan de Van Mossel Kenteken Bingo. Deelname aan de 

Van Mossel Kenteken Bingo is gratis.  

2. Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. 

3. Er worden in totaal 29 winnaars getrokken. 1 winnaar wint 1 jaar gratis auto rijden, 3 

winnaars winnen een Stella E-bike en 25 winnaars winnen een tankpas t.w.v. € 50.  

4. De trekking vindt plaats op 5 september 2022 en wordt uitgevoerd door een medewerker 

van Van Mossel Automotive Groep, onder toeziend oog van de directie. 

5. De winnaars van de Van Mossel Kenteken Bingo worden per telefoon op de hoogte gesteld. 

6. De te winnen prijzen worden vrij van kansspelbelasting uitgekeerd. Van Mossel Automotive 

Groep neemt de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en 

afdracht daarvan. 

7. Persoonsgegevens worden eenmalig gebruikt voor het versturen van één e-mail naar het 

opgegeven e-mailadres. Deze mail bevat een bevestiging van deelname en twee acties. 

Deelnemers gaan door deelname aan de Van Mossel Kenteken Bingo akkoord met het 

ontvangen van deze e-mail. 

8. Om de winnaars van de Van Mossel Kenteken Bingo te informeren, verwerkt Van Mossel 

Automotive Groep persoonsgegevens van deelnemers. Deelnemers die geen prijs hebben 

gewonnen ontvangen geen bericht. 

9. Van Mossel is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van 

onrechtmatige deelname of fraude. Werknemers van Van Mossel Automotive Groep en hun 

familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de Van Mossel Kenteken Bingo.  

10. Over de uitslag van de Van Mossel Kenteken Bingo kan niet worden gecorrespondeerd met 

Van Mossel Automotive Groep. Van Mossel is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden 

tussentijds te wijzigen. 

11. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan 

marketing@vanmossel.nl. 

12. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode 

promotionele kansspelen. 


