
Algemene spelvoorwaarden Borrel & Bingo 28-05-2021 

Bepalingen: 

Aanbieder – De besloten vennootschap Louter Horeca B.V. gevestigd te Wervershoof en 

ingeschreven in het handelsregister onder nr. 80539416. 

Organisatie – Vereenigingsgebouw De Tuf, gevestigd te Bovenkarspel op Hoofdstraat 206. 

Spel – Het Borrel & Bingo event welke via besloten livestream te volgen is op 28-05-2021 20:00 uur. 

Product – De binnen de actieperiode aan te kopen Borrel&Bingo Box. 

Voorwaarden: 

1. De besloten vennootschap Louter Horeca B.V. gevestigd te Wervershoof t.h.o.d.n. 

Vereenigingsgebouw De Tuf is de aanbieder van dit promotionele kansspel. 

2. De te promoten organisatie betreft Vereenigingsgebouw De Tuf, gelokaliseerd op 

Hoofdstraat 206, 1611 AM – Bovenkarspel 

3. Deelname aan het spel kan in de actieperiode welke loopt van 5 mei 2021 tot en met 27 mei 

2021. 

4. De deelnemer kan deelnemen aan het spel door binnen de actieperiode de speciale Tuf 

Borrel&Bingo box te kopen via de website tickets.tuf.events 

5. Aan deelname zijn geen zogeheten communicatiekosten verbonden. 

6. De te winnen prijzen zullen gedurende de actieperiode bekend worden gemaakt en aan deze 

voorwaarden toegevoegd worden. De totaalsom van de te winnen prijzen bedraagt 1000 

euro. De al bekend gemaakte prijzen zijn als volgt: 

- Overnachting voor 2 personen bij Van der Valk Hotel Hoorn t.w.v. 150 euro 

- Slagroomtaart voor 10 personen van De bakker aan huis – West-Friesland t.w.v. 20 euro. 

7. De winnaars worden aangewezen door het houden van een bingo. De organisatie heeft 

geheel geen invloed op de te trekken nummers in deze bingo. Gedurende de bingo welke 

gehouden zal worden op 28-05-2021 van 20:00 uur tot 23:00 uur zijn er 3 trekkingen. 

8. Winnaars worden naar afloop van de actieperiode per mail op de hoogte gebracht van hun 

gewonnen prijs. 

9. De trekking vindt plaats op 28-05-2021 van 20:00 tot 23:00 uur. De uitreiking van de prijzen 

geschiedt op afspraak met de prijswinnaars doch uiterlijk binnen 21 dagen na de trekking. 

10. Bij deelname aan het spel is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist.  

11. Omdat er in het spel geen geldbedragen tot de winnen prijzen behoren is inhouding van 

kansspelbelasting niet van toepassing. 



12. Deze algemene spelvoorwaarden zijn te verkrijgen via de website tuf.events/agenda bij het 

Agenda punt “Borrel & Bingo event. Overige informatie treft u op de website 

tickets.tuf.events/ticket/tuf-actiebox-met-exclusieve-bingo-deelname/ 

13. Klachten betreffende het spel kunnen per mail naar support@louterhoreca.nl worden 

gestuurd. 

14. Dit promotionele kansspel wordt door de aanbieder aangeboden met overeenstemming van 

de Gedragscode promotionele kansspelen. 
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