
 

 

Algemene voorwaarden Grote Prijs van TinQ 2020 
 
Deelname 
 1 Deelname aan de Grote Prijs van TinQ geschiedt door het beantwoorden van 

de vragen, hoeveel liter en welke soort brandstof in de TinQ tankwagen zit. 
Beide antwoorden dienen exact geraden te worden, het cijfer van het aantal 
liters dient tot maximaal 2 cijfers achter de komma correct te worden gera-
den. Alle informatie rondom de Grote Prijs van TinQ is te lezen via 
www.tinq.nl/literactie of via de app TinQ4U. Deelname is alleen mogelijk via 
de app TinQ4U. Mbt. de soorten brandstoffen kan er alleen een keuze ge-
maakt worden uit: Euro95 E5, Euro95 E10, Superplus 98 en Diesel. 

 2 Klachten over de Grote Prijs van TinQ kunnen via 
www.tinq.nl/max.korting/contact ingediend worden. 

 3 Er is één inschrijving mogelijk per e-mailadres, meedoen met meerdere 
adressen en/of accounts is niet toegestaan. 

 4 Deelname aan de Grote Prijs van TinQ is gratis, internetkosten zijn voor re-
kening van de deelnemer. 

 5 Deelname aan de Grote Prijs van TinQ is compleet zodra de vragen zijn in-
gevuld en in de week van deelname en een tankbon van minimaal 10 liter is 
gescand, tankbon betreffende de TinQ GP-week van deelname. 

 6 Leeftijd deelnemers, minimaal 18 jaar. 
 7 Medewerkers van ENVIEM zijn uitgesloten van deelname. 
 
Het spel 
 1 TinQ Nederland B.V. houdt zich het recht voor het spel naar eigen goeddun-

ken en zonder kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, 
zonder op enige wijze een verplichting aan deelnemers te hebben. 

 2 Over het spel en de uitslag van het spel kan niet gecorrespondeerd worden. 
Alle informatie omtrent de Grote Prijs van TinQ is te verkrijgen via 
www.tinq.nl/literactie 

 3 TinQ Nederland B.V. garandeert niet dat deze website altijd beschikbaar zal 
zijn. Noch TinQ Nederland B.V., noch door haar ingeschakelde bedrijven of 
personen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, compu-
ter-, hardware-, of softwareproblemen van welke aard dan ook. 

 4 Indien één of meer bepalingen van deze spelregels nietig zijn of vernietigd 
worden, zal TinQ Nederland B.V. een vervangende regel opstellen, die zo-
veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde regel 
benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. 

 5 Deelname aan de Grote Prijs van TinQ is alleen mogelijk indien de ge-
vraagde gegevens incl. e-mail adres worden verstrekt. 

 6 TinQ Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens niet alleen ter uitvoering 
van het spel, maar ook om deelnemers van tijd tot tijd op de hoogte te bren-
gen van informatie die alleen gericht is op deelname aan de GP van TinQ. 

 7 Bij deelname aan de Grote Prijs van TinQ gaat de winnaar automatisch ak-
koord met publicatie van naam en foto van de betreffende winnaar op de 
website www.tinq.nl/literactie en de Facebookpagina TinQ4U. 

 
Prijzen 
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 1 Per TinQ GP-week zal een tanktegoed van €1000,- gratis tanken ter beschik-
king worden gesteld. Indien de 1ste TinQ-GP-Week geen winnaar kan wor-
den bepaald dan zal in de volgende TinQ GP-Week de prijs/het tanktegoed 
met steeds €1000,- worden verhoogd tot, na 10 speelweken, een maximum 
van €10.000,- tanktegoed. 

 2 Eventuele kansspelbelasting en de aangifte hiervan komen voor rekening 
van de deelnemer. 

 3 Per deelnemer kan slechts één prijs worden gewonnen. Onlosmakelijk ver-
bonden aan deze algemene voorwaarden is het overzicht van de prijzen. 

 
Uitslag en prijsuitreiking 
  
 1 Raad elke TinQ GP-week van zondag 00.01 uur tot woensdag 23.59 uur 

hoeveel liter en welke soort brandstof (keuze uit 4 vooraf gedefinieerde 
brandstoffen) in de TinQ tankwagen zit. Per TinQ GP-Week is maximaal 1 
deelname mogelijk. 

 2 TinQ Nederland B.V. zal de winnaar bekend maken via de Facebookpagina, 
de app TinQ4U en de website www.tinq.nl/literactie. Indien een winnaar van 
een TinQ GP-Week bekend is zal dit op vrijdag van de betreffende TinQ GP-
Week om 14.00 uur via de website tinq.nl/literactie bekend worden gemaakt. 
Hiervoor zal TinQ Nederland B.V. ook persoonlijk contact opnemen met elke 
winnaar. 

 3 Vaststellen van de winnaar vindt plaats door het matchen van de door de 
deelnemers, elektronisch, ingevoerde cijfercombinatie, de beantwoorde 
vraag mbt de soort brandstof en de gescande tankbon. De tankbon is dient 
minimaal 10 liter brandstof te omvatten en met een datum die binnen de be-
treffende TinQ GP-week valt. 

 4 TinQ Nederland B.V. zal het resultaat van de betreffende TinQ GP-Week 
overhandigen aan mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te Harderwijk. De nota-
ris zal de uitslag controleren aan de hand van het resultaat van TinQ Neder-
land B.V. 

 5 Indien er twee of meerdere deelnemers een gelijke cijfercombinatie en ant-
woorden betreffende de soort brandstof hebben ingevoerd zal er beoordeeld 
worden wie het eerst (in tijd) de antwoorden heeft ingevoerd. De deelnemer 
die als eerste in tijd de antwoorden heeft ingevoerd zal de winnaar zijn. 

 6 Neem het hele TinQ Raceseizoen deel aan het TinQ Racespel en WIN… 
 
 
Maak kans op €1000,- tot maximaal €10.000,- gratis tanktegoed. 
 
Deelnemen aan de Grote Prijs van TinQ is 10 weken kans maken op gratis tankte-
goed. De looptijd van de Grote Prijs van TinQ is van 5 jan. 2020 t/m 15 mrt 2020. 
 1 Om in aanmerking te komen voor het tanktegoed dien je iedere TinQ GP-

Week de antwoorden op de vragen in te voeren. Gedurende de looptijd van 
de Grote Prijs van TinQ is via de website www.tinq.nl/literactie alle actuele in-
formatie voor deelnemers te raadplegen 

 2 Vaststellen van de winnaars zal elektronisch gebeuren en worden gecontro-
leerd door mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te Harderwijk. 

http://tinq.nl/literactie
http://www.tinq.nl/literactie


 

 

 
De Grote Prijs van TinQ 2020 wordt uitgegeven door: 
TinQ Nederland B.V. 
Ampèrestraat 5 
3846 AN Harderwijk 
 
Apple draagt geen juridische verantwoordelijkheid voor de Grote Prijs van 
TinQ 2020 en Google heeft geen juridische verbondenheid met de Grote Prijs 
van TinQ 2020. 


