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Actievoorwaarden 

Club Ziggo Entertainment Quiz 
 
 

 
 Via Club Ziggo kunnen klanten van Ziggo meedoen aan de Club Ziggo Entertainment quiz. 

 

 Door deel te nemen aan de Club Ziggo Entertainment Quiz maken deelnemers kans op twee tickets voor 
een nader te bepalen concert in de Ziggo Dome. De winnaar kan zijn voorkeur voor een concert uitspreken 
en Ziggo zal ernaar streven om dit verzoek in te willigen. Ziggo behoudt zich echter het recht voor om 
tickets voor een ander concert te verstrekken wanneer zij geen mogelijkheid zien om de tickets voor het 
concert van eerste keuze te verstrekken. 

 

 De prijs is alleen te winnen door Ziggo klanten. 
 

 Medewerkers van Ziggo en Ziggo Dome zijn uitgesloten van deelname. 
 

 Alle contactgegevens die worden opgeslagen, worden uitsluitend gebruikt voor het leggen van contact 
omtrent de prijsvraag en communicatie over de Club Ziggo  Entertainment quiz. 

 

 Ziggo behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of anderszins onrechtmatig of 
onjuist voorkomen te weigeren.  

 

 Iedere deelnemer maakt binnen de actieperiode kans op de prijzen.  
 

 Een deelnemer ontvangt uiterlijk een week na het sluiten van de actieperiode een e-mail als hij/zij 
gewonnen heeft.  

 

 De Club Ziggo Entertainment Quiz week winnaar zal op verzoek van Ziggo medewerking verlenen aan 
promotionele activiteiten van Ziggo voor zover dit in redelijkheid van hem/haar verlangd mag worden, zoals 
radio, print, televisie en internet publiciteit. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten 
zal geen financiële vergoeding worden gegeven. 
 

 De prijs is niet inwisselbaar. 
 

 Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze 
actievoorwaarden. 
 

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de 
uitslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 
Voorwaarden Entertainment quiz 

 

 De Entertainment Quiz winnaar krijgt 2 tickets voor een nader te bepalen concert in de Ziggo Dome. 
 

 De Entertainment Quiz winnaar heeft recht op twee kaarten: één voor zichzelf en één voor een gast naar 
keuze. De naam van de gast hoeft de winnaar niet vooraf aan Club Ziggo door te geven. 

 

 De Entertainment Quiz tickets zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen dan de winnaar zelf en 
de gast van zijn/haar keuze.  

 

 Voorafgaand aan de show wordt de Club Ziggo Entertainment Quiz winnaar geïnformeerd over de manier 
waarop de tickets worden overgedragen. 

 

 De Entertainment Quiz Week winnaar dient zich te kunnen legitimeren bij Club Ziggo. 
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 De Club Ziggo Entertainment Quiz winnaar is bij het betreden van de Ziggo Dome gebonden aan de 
geldende Ziggo Dome huisregels. 
 

 Bij overtreding van de geldende Ziggo Dome huisregels heeft de organisator het recht om de actie direct te 
beëindigen. De huisregels zijn o.a. op de website van Ziggo Dome te vinden: 
http://www.ziggodome.nl/index.php?search=huisregels.   

 

 De dress code in de Ziggo Dome: smart casual.  

http://www.ziggodome.nl/index.php?search=huisregels

