
ACTIEVOORWAARDEN 
“VALK EXCLUSIEF GELUK” 

 
Algemeen 

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de actie ‘Valk 
Exclusief geluk’ (hierna: de Actie) ter promotie van Valk Exclusief. 

 
2. De organisator van de Actie is Valk Exclusief, gevestigd en kantoorhoudende aan de 

Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 27380247 (hierna: de Organisator). 

 
3. De Actie geldt in de hotels van de Organisator via www.valkexclusief.nl/geluk. 

 
4. De Actie loopt van donderdag 1 december 2022 7:00 t/m vrijdag 31 maart 2023 in de hotels 

(hierna: de Actieperiode). 
 

5. Op de Actie zijn de Actievoorwaarden van de Organisator van toepassing. De 
Actievoorwaarden van de Organisator zijn te raadplegen op www.valkexclusief.nl/geluk. 

 
 

Inhoud van de Actie 
6. In de Actieperiode ontvangt de deelnemer in een Valk Exclusief hotel een actiekaart met een 

actiecode. De deelnemer kan deze actiecode invullen op de speciale actiesite 
www.valkexclusief.nl/geluk en deze vervolgens bevestigen. In de Actieperiode wordt de 
actie ook gepromoot via de online-kanalen van de Organisator.  

 
7. Na het bevestigen van de deelname moet de deelnemer zijn/haar geslacht, voornaam, 

achternaam, postcode, straatnaam, huisnummer, geboortedatum en e-mailadres in te 
vullen. Optioneel kan de deelnemer zijn/haar telefoonnummer invullen.  

 
8. Indien de deelnemer zijn/haar telefoonnummer invult, zal de deelnemer éénmalig worden 

benaderd door Staatsloterij en Lotto voor telemarketingdoeleinden.  
 

9. De deelnemer wordt vervolgens gevraagd wat hij/zij zou doen als hij/zij de Jackpot in een 
loterij zou winnen. Het door de deelnemer ingevulde antwoord dient niet aanstootgevend te 
zijn, niet op te roepen tot haat en/of geweld of anderszins in strijd te zijn met de goede 
zeden of openbare orde, zulks ter beoordeling van De Organisator. Antwoorden die hier niet 
aan voldoen, zullen direct verwijderd worden en dingen niet mee naar een prijs. 
 

10. De deelnemer kan een optin afgeven voor de nieuwsbrief van Staatsloterij en/of Lotto en/of 
Valk Exclusief. 
 

11. Deelname is alleen geldig indien alle verplichte velden volledig en naar waarheid zijn 
ingevuld. Een deelnemer kan meerdere keren deelnemen, maar kan maximaal 1 prijs 
winnen. 
 

12. Gegevens van deelnemers zullen vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt in 
overeenstemming met de privacy statement van de Organisator. Deze zijn te vinden op 
www.valkexclusief.nl/geluk. 
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13. Het prijzenpakket (incl. BTW) van deze Actie bestaat uit: 

 

Het prijzenpakket heeft een totale waarde € 40.526,00 inclusief BTW. 

Prijzenpakket voorstel Valk Exclusief Gelukslot actie 2022-2023 Aantal Eenheidsprijs incl. BTW Totale waarde incl. BTW

Hoofdprijs

Directeur/directrice voor één dag met o.a.
- Een nieuwe outfit

- Iphone 13

- Samsonite koffer + rugzak

- Suite overnachting

- Diner voor 10 personen

- Hele dag een prive chauffeur tot je beschikking

- Hele dag assistent tot je beschikking

- Er wordt een statieportret van je gemaakt

- interview voor het magazine

- Rondleiding bij een nieuw Valk hotel

- 2 x extra suitedream(arrangement) overnachtingen op basis van 2 personen op 

een ander moment

- Visitekaartjes

- Live cooking arrangement op een ander moment (obv beschikbaarheid voor 6 

personen 

December

Van der Valk Hotelboxspring Ariana incl. Gazella Comfort | Topper 1 € 1.940,00 € 1.940,00

BonFeu BonBono Roest Tuinhaard 2 € 250,00 € 500,00

Kofferset Samsonite Magnum Eco Spinner 55 + 75 Set 1 € 368,00 € 368,00

Sola bestekset 6 persoons 50 delig Eclipse 2 € 266,00 € 532,00

Hotel Deluxe Bordspel 25 € 30,00 € 750,00

High Tea Valk Exclusief 10 € 52,00 € 520,00

Wijnfles Château La Tour Carnet 2011 1 € 39,00 € 39,00

Kookboek De hoge vlucht Van der Valk 2 € 29,00 € 58,00

Weekprijs: 1x Valk Exclusief cadeaukaart 4 € 100,00 € 400,00

Heel Staatslot zonder XL 25 € 17,50 € 437,50

Januari

Valk Exclusief Cadeaukaart 6 € 250,00 € 1.500,00

BBQ Grill Guru Kamado Original large grijs 1 € 899,00 € 899,00

Koffiemachine SMEG BCC01BLMEU Zwart + Valk Exclusief koffie 1 € 641,00 € 641,00

Hotel Heerlen arrangement inclusief twee Gaia Zoo entreekaarten 1 € 375,00 € 375,00

Entreekaarten Slagharen 5 stuks 1 € 143,00 € 143,00

Jabra Elite 45h Titanium Zwart 3 € 86,00 € 258,00

Essenza Gwyneth dekbedovertrekset van katoensatijn 2 € 130,00 € 260,00

Garmin Edge Explore 1 € 200,00 € 200,00

Rituals giftset S 10 € 21,00 € 210,00

Diner cadeaukaart 5 € 100,00 € 500,00

Wijnfles Castello Banfi Rosso Di Montalcino 2018 1 € 20,00 € 20,00

Valk puzzel 5 € 25,00 € 125,00

Weekprijs: 1x Valk Exclusief cadeaukaart 4 € 100,00 € 400,00

Heel Staatslot zonder XL 25 € 17,50 € 437,50

Februari

Diner voor 10 personen bij Valk Exclusief incl. drankarrangement 1 € 1.500,00 € 1.500,00

Suite overnachting incl. ontbijt bij Valk Exclusief 5 € 350,00 € 1.750,00

Oorfauteuil Celine teddy offwhite 2 € 359,00 € 718,00

Dyson steelstofzuiger V8 Absolute 1 € 399,00 € 399,00

Baobab Collection Black Pearls Max 1 geurkaars 190 gram 3 € 49,00 € 147,00

Willex Bisonyl Dubbele Fietstas - 40 liter - Zwart 3 € 50,00 € 150,00

Regioboeket 1 € 33,00 € 33,00

Boekenbon 20 € 15,00 € 300,00

Weekprijs: 1x Valk Exclusief cadeaukaart 4 € 100,00 € 400,00

Heel Staatslot zonder XL 25 € 17,50 € 437,50

Maart

Qwic fiets FN7.1 2 € 1.999,00 € 3.998,00

Opblaasbare Jacuzzi voor 4 personen 2 € 1.000,00 € 2.000,00

Live Cooking bij Valk Exclusief voor 4 personen 11 € 200,00 € 2.200,00

Vandyck prestige unisex badjas van katoenvelours 5 € 80,00 € 400,00

Fitbit Charge 5 Zwart 2 € 129,00 € 258,00

Bloemen cadeaukaart 13 € 25,00 € 325,00

Boek Valk historie 3 € 20,00 € 60,00

Weekprijs: 1x Valk Exclusief cadeaukaart 5 € 100,00 € 500,00

Heel Staatslot zonder XL 25 € 17,50 € 437,50

273 € 40.526,00

1 € 13.000,00 € 13.000,00



 
Vereisten voor deelname 

14. Deelname aan de Actie is enkel toegestaan voor Nederlandse ingezetenen die op het 
moment van deelname de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 
 

15. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator en/of andere 
personen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Actie.  
 

16. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten 
en/of te beëindigen, mits dit niet ten nadele is van de deelnemer. Hiervan zal melding 
worden gedaan op de actiewebsite. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige 
beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt de Organisator zich het recht voor om 
deelnames en/of deelnemers aan de Actie uit te sluiten. 
 

 
Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking 

17. Op vrijdag in de Actieperiode worden de weekwinnaars verloot en iedere eerste week van 
de volgende maand tijdens de Actieperiode worden de maandprijzen verloot door middel 
van een trekking, op willekeurige en onpartijdige wijze uitgevoerd, door de 
trekkingscommissie onder het toeziend oog van een notaris. 
 
December 
Donderdag 1 december t/m zaterdag 31 december 2022 > Van alle deelnemers in deze 
periode worden 4 week- en 66 maandwinnaars getrokken. De weekwinnaars worden op 
vrijdag 9, 16, 23 & 30 december 2022 bekend gemaakt en de maandwinnaar op woensdag 4 
januari 2023. 
 
Januari 
Zondag 1 januari t/m dinsdag 31 januari 2023 > Van alle deelnemers in deze periode worden 
4 week- en 57 maandwinnaars getrokken. De weekwinnaars worden op vrijdag 6, 13, 20 & 
27 januari 2023 bekend gemaakt en de maandwinnaar op donderdag 2 februari 2023. 
 
Februari 
Woensdag 1 februari t/m dinsdag 28 februari 2023 > Van alle deelnemers in deze periode 
worden 4 week- en 60 maandwinnaars getrokken. De weekwinnaars worden op vrijdag 3, 
10, 17 & 24 februari 2023 bekend gemaakt en de maandwinnaar op donderdag 2 maart 
2023. 
 
Maart 
Woensdag 1 maart t/m vrijdag 31 maart 2023 > Van alle deelnemers in deze periode worden 
5 week- en 60 maandwinnaars getrokken. De weekwinnaars worden op vrijdag 3, 10, 17, 24 
& 31 maart 2023 bekend gemaakt en de maandwinnaar op woensdag 5 april 2023. 

 
18. De weekwinnaars worden iedere vrijdag in de Actieperiode en de maandwinnaars worden in 

de eerste week van de volgende maand (week 1, 5, 9 en 14) per post benaderd. Indien de 
winnaar een telefoonnummer en/of e-mail adres heeft ingevuld, zal eerst getracht worden 
de winnaar telefonisch en/of per e-mail te benaderen.  
 

19. Na de Actieperiode wordt de hoofdprijswinnaar aangewezen. De trekking wordt in week 14 
(3 - 9 april) 2023 op willekeurige en onpartijdige wijze uitgevoerd, door de trekkingscommissie 
onder het toeziend oog van een notaris. Uit alle deelnemers gedurende de actieperiode 



wordt er 1 winnaar getrokken, ook deelnemers die eventueel eerder een prijs hebben 
gewonnen (weekprijs of maandprijs) 

20. De winnaar wordt vanaf woensdag 5 april 2023 persoonlijk van de gewonnen prijs op de 
hoogte gesteld via telefoon of e-mail. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

 
21. Indien een winnaar niet binnen één maand na de trekkingsdatum is bereikt via de opgegeven 

gegevens, vervalt de prijs en komt deze toe aan de reservewinnaar die tegelijk met de winnaar 
wordt aangewezen. 

 
22. De productprijzen zullen per post aangetekend worden toegestuurd. De Organisator 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoek- of in het ongerede raken van prijzen die per 
post zijn verzonden. 

 
23. De winnaar kan niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs in ontvangst te nemen 

en/of van de gewonnen prijs gebruik te maken. 
 

24. De prijs ‘Valk Exclusief Suite Dream hotelovernachting‘ kan alleen geboekt worden buiten de 
vakantieperiodes of feestdagen om.  

 
25. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door de Organisator ingehouden.  
 

26. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar voor contanten en/of andere 
prijzen. 

 
27. In geval incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een redelijk 

vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt de 
Organisator zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of 
het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen. In dat geval zal de prijs toekomen aan de 
eerstvolgende reserve winnaar.  

 
 
Publiciteit 

28. De winnaar stemt er door middel van deelname aan de Actie mee in dat zijn/haar naam en 
foto genoemd/geplaatst wordt op de diverse kanalen van de Organisator (website en social 
media). 

 
29. Indien de winnaar op verzoek van de Organisator meewerkt aan enige andere vorm van 

publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaar. 
 

30. De winnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van 
enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze 
voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) 
zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de Organisator. 

 
Vragen/klachten 

31. De deelnemer aan deze Actie kan binnen 30 dagen na 31 maart 2023 uitsluitend schriftelijk 
reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs via e-mailadres 
helpdesk@valkexclusiefgeluk.nl Klachten, vragen of opmerkingen betreffende deze Actie 
kunnen worden ingediend via helpdesk@valkexclusiefgeluk.nl 
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32. Een daarna ontvangen bericht wordt niet meer in behandeling genomen en de eventuele 
rechten van de betreffende deelnemer zijn dan vervallen.  
 

33. Over de Actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. In de gevallen waarin de 
Actievoorwaarden niet voorzien beslist de Organisator. 

 
Slotbepalingen 

34. De Organisator en andere partijen die op enige wijze betrokken zijn bij de totstandkoming 
van de Actie, zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers en/of derden 
die op enigerlei wijze voort kan komen uit de Actie.  
 

35. Alle rechten van intellectueel eigendom die mogelijk rusten op teksten, afbeeldingen,       
layout, software en/of overige informatie omtrent de Actie komen toe aan de Organisator.   
 

36. De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen 2014. 

 


