
 

 

Voorwaarden “Vind Jack en tank gratis”  
 
Deelname 

1. Leeftijd deelnemers, minimaal 18 jaar 

2. Deelname is alleen mogelijk op vertoon van deelname ticket via de TinQ4U app 

3. Deelname ticket behoort tot persoonlijk account 

4. Bij deelname aan de actie gaat de deelnemer automatisch akkoord met publicatie 
van foto en videobeelden van hem/haar op de social media kanalen van TinQ 

5. Medewerkers van ENVIEM zijn uitgesloten van deelname 

De actie  
1. Via de TinQ4U Facebookpagina zullen, gedurende de actedag (17-10-2021), een 

aantal TinQ locaties bekend worden gemaakt, volledig adres zal geplaatst worden 

2. Middels aanwijzingen van Jack Plooij, live via de TinQ4U Facebookpagina zal het 
voor de deelnemer duidelijk worden bij welke TinQ locaties de actie(s) plaats zullen 
vinden op 17-10-2021 

3. Per TinQ tankstation dat door Jack Plooij wordt bezocht worden maximaal 20 
tankbeurten beschikbaar gesteld 

4. De eerste 20 voertuigen die achter de limousine van Jack Plooij parkeren worden als 
winnaar van de tankbeurt aangeduid. Indien meer dan 20 mensen aanwezig zijn en 
hun deelname ticket in de app kunnen tonen dan zal de selectie van de 20 winnaars 
via loting verlopen. Elke deelnemer ontvangt dan een lotnummer en Jack Plooij zal 
daarna de trekking voltooien… 

5. Nadat de 20 winnaars bepaald zijn kan de actielocatie tijdelijk afgesloten worden. 

6. Elke winnaar krijgt een speciale, verwijderbare, TinQ actie-winnaar sticker op zijn 
voorruit geplakt en is daardoor voor het TinQ personeel herkenbaar. De sticker wordt 
na het vullen van de tank (tot max. €50,-) verwijderd door het TinQ personeel. 

7. Een deelnemer kan maar 1x, gedurende de actiedag 17-10-2021, een gratis* volle 
tank brandstof winnen 

8. Deelname is alleen mogelijk in combinatie met een persoonlijk deelname ticket via de 
TinQ4U app 

9. Per voertuig (vd winnaar) wordt voor maximaal € 50,- getankt 

10. Indien er minder in de tank past, maakt de winnaar geen aanspraak op aanvulling tot 
€ 50,-  

11. Instructies van het aanwezige personeel dienen opgevolgd te worden 

12. Er wordt voor eenieder getankt. Blijf in uw voertuig, het aanwezige personeel tankt 
voor de klanten 

13. TinQ Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actie “Vind Jack en tank gratis” 
naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te 
wijzigen, zonder op enige wijze een verplichting aan deelnemers te hebben 



 

 

14. Bij het vroegtijdig beëindigen van de actie (bijvoorbeeld op last van de lokale 
autoriteiten) door derden, wordt een tegoedbon van € 25,- uitgereikt aan de 
aangeduide winnaars. De bon is te besteden bij een volgende tankbeurt, de bon is 
geldig t/m 1 juli 2022 

15. 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 

16. Klachten over deze actie kunnen ingediend worden via www.tinq.nl/service 

17. De actie “Vind Jack en tank gratis” wordt uitgegeven door:  

18. TinQ Nederland B.V. 
Ampèrestraat 5  
3846 AN  HARDERWIJK 

  



 

 

Voorwaarden “Vind Jack en win de jackpot”  --  “de TinQ jubileum loterij” 
 
Deelname 

1. Leeftijd deelnemers, minimaal 18 jaar 

2. Deelname is alleen mogelijk op vertoon van deelname ticket via de TinQ4U app 

3. Deelname ticket behoort tot persoonlijk account 

4. Deelname is volledig als de deelname strook van het TinQ jubileum lot volledig en 
leesbaar is ingevuld en ingeleverd via de daarvoor bestemde TinQ jubileum loterij 
brievenbus 

5. Deelname stroken die niet volledig en/of onleesbaar ingevuld zijn worden niet 
geaccepteerd 

6. De persoonsgegevens van de winnaar worden gecontroleerd op basis van 
persoonlijk deelname ticket 

7. Bij deelname aan de actie gaat de deelnemer automatisch akkoord met publicatie 
van foto en videobeelden van hem/haar op de social media kanalen van TinQ 

8. Medewerkers van ENVIEM zijn uitgesloten van deelname 

De actie  
1. Via de TinQ4U Facebookpagina zullen, gedurende de dag (17-10-2021), een aantal 

TinQ locaties bekend worden gemaakt, volledig adres zal geplaatst worden 

2. Middels aanwijzingen van Jack Plooij, live via de TinQ4U Facebookpagina zal het 
voor de deelnemer duidelijk worden bij welke TinQ  locaties de actie(s) plaats zullen 
vinden op 17-10-2021 

3. Bij elk actietankstation zal het TinQ promoteam, op 17-10-2021, loten voor deelname 
aan de TinQ jubileum loterij uitdelen 

4. De hoofdprijs van de TinQ jubileumloterij: 1 jaar gratis tanken twv. €2020,- 

5. Vul de deelnamestrook van het lot in en deponeer deze in de daarvoor bestemde 
TinQ jubileum loterij brievenbus 

6. De trekking van de TinQ jubileum loterij, zal “live” op de laatste TinQ actielocatie op 
17-10-2021 plaatsvinden 

7. Volg de livestreams op de TinQ4U facebookpagina om aanwezig te kunnen zijn bij de 
trekking van de TinQ jubileum loterij 

8. De winnaar die door loting bekend wordt gemaakt dient fysiek op de betreffende TinQ 
locatie aanwezig te zijn, indien de winnaar niet aanwezig is zal opnieuw een trekking 
plaatsvinden, dit kan/zal worden herhaald totdat de winnaar zich fysiek bij de jury zal 
melden 

9. De winnaar ontvangt een TinQ tankpas (FUELCARD) met een waarde van €2020,- 
tanktegoed. De voorwaarden behorende bij deze tankpas worden met de winnaar 
besproken 



 

 

10. TinQ Nederland B.V. zal de strook met contactgegevens die via de TinQ loterij 
brievenbus zijn aangeleverd, en waarop is aangegeven dat men geen verdere 
communicatie van TinQ wenst te ontvangen, vernietigen 

11. TinQ Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actie “Vind Jack en win de 
Jackpot” naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te beëindigen, te 
onderbreken of te wijzigen, zonder op enige wijze een verplichting aan deelnemers te 
hebben 

12. 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 

13. Eventuele kansspelbelasting en de aangifte van de prijzen komen voor rekening van 
TinQ Nederland B.V.  

14. TinQ Nederland B.V. handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele 
kansspelen 

15. Eventuele klachten over deze actie kunnen ingediend worden via www.tinq.nl/service 

16. De actie “Vind Jack en win de Jackpot” wordt uitgegeven door:  

17. TinQ Nederland B.V. 
Ampèrestraat 5  
3846 AN  HARDERWIJK 


