
Algemene voorwaarden Grote Prijs van TinQ 2020 
(actieperiode 24 okt. 2020 t/m 1 nov. 2020)

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

de vraag, die elke dag in de TinQ4U app gesteld wordt, via de app in te 
zenden. Indien jouw inzending correct is en jij via loting (uit de correcte 
inzendingen) door Grand Prix Radio gebeld wordt mag jij live in de uitzending
raden hoeveel liter brandstof in de TinQ tankwagen zit. Als dagwinnaar win jij
altijd een tankvoucher van €50,- bij TinQ.

2 In totaal zullen 8 vragen in de TinQ4U app geplaatst worden. Steeds zal 1 
nieuwe vraag per dag te beantwoorden zijn. Elke vraag wordt in een aparte 
video gesteld. Bekijk en beluister de video voor de vraag.

3 Deelname is mogelijk door het downloaden van de TinQ4U app en het 
beantwoorden van de (video)vraag en het inzenden van het antwoord. Door 
deelname maak je kans als dagwinnaar te worden geselecteerd. De 
dagwinnaar mag raden hoeveel liter brandstof in de TinQ tankwagen zit. Uit 
alle dagwinnaars zal de winnaar van de Grote Prijs van TinQ bepaald worden
(€10.000,- gratis tanken)

4 Bepalen winnaar Grote Prijs van TinQ. 10 dagwinnaars hebben een 
cijfercombinatie doorgegeven en Grand Prix Radio zal deze combinatie 
vastleggen (inhoud tankwagen). De cijfercombinatie die, uiteindelijk, het 
dichtst bij het eindcijfer zit zal aangeduid worden als winnend cijfer (aantal 
liters brandstof) van de GP van TinQ. TinQ Nederland B.V. zal voorafgaand 
aan de start van de GP van TinQ het exacte eindcijfer deponeren bij notaris 
mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te Harderwijk

5 Bij een exact gelijke uitkomst van 2 of meerdere deelnemers (gelijk eindcijfer)
zal de dag en/of tijdstip van deelname doorslaggevend zijn. Dan zal de 
winnaar bepaald worden op basis van de datum en tijd dat de 
deelnemer/dagwinnaar het eerst heeft deelgenomen.

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

7 Leeftijd deelnemers, minimaal 18 jaar en medewerkers van ENVIEM zijn 
uitgesloten van deelname.

Het spel
1 TinQ Nederland B.V. houdt zich het recht voor het spel naar eigen 

goeddunken 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.tin-
q.nl/literactie en de TinQ4U app

3 TinQ Nederland B.V. garandeert niet dat de website en app altijd beschikbaar
zal zijn. Noch TinQ Nederland B.V., noch door haar ingeschakelde bedrijven 
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of personen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, 
computer-, 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 
zoveel 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 alle 
gevraagde gegevens worden verstrekt. Deelname blijft iedere dag van de 
actieperiode mogelijk. Als dagwinnaar kan je verder niet meer deelnemen 
aan de actie en wordt je, na het raden van de inhoud van de tankwagen, 
automatisch finalist van de Grote Prijs van TinQ

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 
brengen 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 
akkoord met publicatie van naam en foto van de betreffende winnaar op de 
website www.tinq.nl/literactie, de sociale mediakanalen van TinQ4U, de sociale 
media kanalen van Grand Prix Radio, www.grandprixradio.nl en via de online 
radiozender van Grand Prix Radio.

Prijzen
1 TinQ Nederland B.V. zal een tanktegoed van €10.000,- beschikbaar stellen 

middels een tankkaart, de FUELCARD, Gebruik van de FUELCARD volgens 
voorwaarden FUELCAR (www.fuelcard.nl)

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

3 Per deelnemer kan slechts één keer de dagvoucher van €50,- worden 
gewonnen. Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het
overzicht van de prijzen.

Uitslag en prijsuitreiking
 

1 Neem deel aan de Grote Prijs van TinQ van 24 okt. 2020 t/m 1 nov. 2020.
2 TinQ Nederland B.V. en Grand Prix Radio zullen de winnaar bekend maken 

via de bekende online kanalen. Grand Prix Radio zal persoonlijk contact 
opnemen met de winnaar van de Grote Prijs van TinQ.

3 Vaststellen van de winnaar vindt plaats door het matchen van de door de 
deelnemer opgegeven cijfercombinatie (het aantal liter brandstof) live in de 
uitzending van Grand Prix Radio met de door TinQ Nederland B.V. 
gedeponeerde cijfercombinatie bij mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te 
Harderwijk.

4 TinQ Nederland B.V. zal de resultaten (cijfercombinaties) van de 10 
dagwinnaars overhandigen aan mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te 
Harderwijk. De notaris zal de uitslagen controleren aan de hand van de door 
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TinQ Nederland B.V. gedeponeerde cijfercombinatie en op basis van deze 
informatie de eindwinnaar bepalen.

5 Indien er twee of meerdere deelnemers een gelijke cijfercombinatie als 
antwoord hebben gegeven zal er beoordeeld worden wie het eerst (in tijd) de 
antwoorden heeft gegeven. De deelnemer die als eerste in tijd de 
antwoorden heeft gegeven zal de winnaar zijn.

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.


