
 

Spelvoorwaarden en disclaimer  
Caparol actie “The Power of Surface: doe mee en win” 
 
1. Algemeen 
1. Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Caparol actie The Power of Surface: doe mee en win (hierna te noemen: 
“de actie”) van DAW NEDERLAND B.V. (hierna te noemen: DAW), gevestigd en kantoorhoudende aan Koperslager 2, 3861 SJ 
Nijkerk. 
2. Deze actie heeft als doel: onder de deelnemers van de actie fysieke producten te verloten.  
3. Tijdens de actieperiode wordt 4 maal een prijzentrekking gehouden om een deel van de prijzen te verloten. De 
trekkingsdata zijn als volgt: 31 maart, 28 april, 31 mei en 30 juni. In totaal wordt eenmalig de volgende prijzen uitgekeerd: 
4x hoofdprijs: attractieparkpakket (bestaande uit 4 toegangstickets voor een attractiepark binnen Nederland naar keuze, 
tot een maximale waarde van €200,- per pakket te besteden in 2023), 4x Caparol Power collectie sneakers (maat naar 
keuze) t.w.v. €70,- per paar, 10x Caparol Power collectie hoodie (maat naar keuze) t.w.v. € 26,19 per stuk, 10x Caparol 
Power collectie t-shirt t.w.v. €11,48 per stuk, 10x Caparol Power collectie badslippers t.w.v. €11,85 per paar, 10x Caparol 
Power collectie sokken t.w.v. €4,79 per paar, 4x Caparol Capafant maxi (ca 62 cm) t.w.v. €60,- per stuk, 20x Caparol eco 
mok t.w.v. €6,22 per stuk, 20x Victorinox houten Caparol zakmes t.w.v. €28,33 per stuk, 20x Caparol grijze baseball cap 
t.w.v. €3,52 per stuk, 40x Caparol Capafant sleutelhanger t.w.v. €0,33 per stuk. De totale waarde van de prijzen bedraagt 
circa €2.638. Alles op basis van beschikbaarheid, wijzigingen in kleur of uitvoering voorbehouden. 
4. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2023 en wordt gehouden in 
Nederland. 
5. De spelvoorwaarden zijn in te zien en te printen via de website. 
 
2. Deelname 
1. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen 
slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder(s) c.q. verzorger(s). 
2. Door deelname aan deze actie wordt deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze spelvoorwaarden en het privacy 
statement van DAW en Caparol en gaat hij hiermee akkoord. 
3. DAW behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze 
spelvoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de 
actie en de beschikbare prijzen. 
4. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in-)direct betrokken is bij de organisatie van deze actie, 
alsmede medewerkers van Caparol-groothandels. 
 
3. Speelwijze 
1. Deelname aan de actie is mogelijk door het invullen van de unieke code op de kraskaart op de actiewebsite 
www.caparol.nl/thepowerofsurface. 
2. Deelnemers die bij een Caparol-partner aanwezig zijn geweest in het filiaal in de periode van 1 maart 2023 tot en met 30 
juni 2023, kunnen de actiecode die op de kraskaart staat in dezelfde periode invullen op de actiewebsite.  
3. Per geldige actiecode, gekoppeld aan een uniek persoon en e-mailadres, kan maximaal één keer worden deelgenomen 
aan de actie. 
4. Er is geen maximum aan het aantal keer dat een deelnemer kan deelnemen aan de actie door middel van een unieke 
actiecode. 
5. Deelnemer kan op één moment, tegelijkertijd met actiecodes die op verschillende dagen binnen de actieperiode (zie 1.3) 
zijn ontvangen, deelnemen aan de actie. 
6. Aan deelname aan de actie als zodanig zijn geen kosten verbonden. 
 
4. Uitkering prijzen 
1. Gewonnen prijzen worden via vier trekkingen op het vestigingsadres van DAW geselecteerd en via de (actie-)website en 
social media kenbaar gemaakt. Deelnemer ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bericht als bevestiging van 
deelname. De trekkingen vinden op 31 maart, 28 april, 31 mei en 30 juni 2023 plaats. 



 

 2. Deelnemers die een product winnen, krijgen hun prijs uiterlijk 4 weken na afloop van de actieperiode geleverd op een 
door hun opgegeven adres. De levertijd voor de Caparol Power collectie sneakers kan langer zijn, dit wordt afgestemd met 
de betreffende winnaars.  
3. DAW kan vragen om het originele winnende kraskaartje bij winnaar ter verificatie.  
4. Prijzen kunnen niet uitbetaald of ingewisseld worden in contanten. Prijzen kunnen niet gewisseld worden voor andere 
goederen.  
 
 
5. Medewerking en gegevens/privacy 
1. De gegevens die www.caparol.nl/thepowerofsurface verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in het 
gegevensbestand van DAW en zullen vertrouwelijk en conform de AVG worden behandeld. 
2. Deelnemer is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens. DAW is gerechtigd door de deelnemer 
opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden 
tot het uitsluiten van de actie. 
 
6. Aansprakelijkheid 
1. DAW is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid 
uit in het geval deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing. 
2. DAW is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de 
actie of (gebruik van/gebreken in) gewonnen prijzen, of anderszins. 
3. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van DAW gelden eveneens voor door DAW ingeschakeld 
hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden. 
4. Meer specifiek zijn DAW en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door 
de deelnemer geleden die het gevolg is van: 
a) voor enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met de deelname aan de actie en/of met de 
aanvaarding en het gebruik van de prijs; 
b) voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door 
haar uitgekeerde prijs; 
c) voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in 
haar netwerk, computer hardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van deelnemers tot 
gevolg; 
d) voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of 
beëindigen van de actie; en 
e) door onjuist ingevoerde persoonsgegevens 
5. DAW verleent geen garanties op de door haar uit te keren / uitgekeerde prijzen. 
 
7. Slotbepalingen 
1. DAW is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze actie en/of de spelvoorwaarden 
gedurende de looptijd van de actie te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien 
de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 
Wijziging van de actie en/of de spelvoorwaarden dan wel staking van de actie zal door DAW bekend worden gemaakt op de 
website. 
2. Indien één of meer bepalingen van deze spelvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal DAW een vervangende 
bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert. 
3. Op de actie, deze algemene spelvoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van 
toepassing. 
4. Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
6. Vragen, opmerkingen of klachten over deze actie of deze spelvoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan DAW 
NEDERLAND B.V., Postbus 1122, 3860 BC Nijkerk. DAW zal zich inspannen om eventuele klachten binnen 3 weken af te 
handelen. 


