Hoe werkt het:

Uw musicalkaarten als welkomstcadeau
U kunt deelnemen aan deze actie door binnen de actieperiode een (extra) lot te kopen in de
VriendenLoterij. U ontvangt bij het meespelen een welkomstcadeau. Bij deze actie is dit
welkomstcadeau 2 musicalkaarten naar keuze. Zodra de eerste incasso van het inleggeld is geslaagd
ontvangt u een bevestiging van uw deelname en de code waarmee u uw musicalkaarten kunt
reserveren op www.kiesuwmusical.nl. U kunt met maximaal 1 lot meespelen in deze actie en
ontvangt maximaal 1 welkomstcadeau. Deelnemers aan de actie maken omdat zij gaan meespelen in
de VriendenLoterij daarnaast kans op alle prijzen uit de reguliere trekking van de VriendenLoterij.
U kunt kiezen uit geselecteerde voorstellingen van: Hij Gelooft in Mij, The Sound of Music, Disney’s
Aladdin en TINA - De Tina Turner Musical. Het aanbod beschikbare musicalkaarten kan variëren en
op = op. De waarde van de musicalkaarten is variabel en van toepassing op de door u geselecteerde
voorstelling en beschikbare kaarten. Uw code om een musical uit te kiezen is geldig tot en met 26
februari 2022. De voorstelling The Sound of Music loopt uiterlijk tot 13 februari 2022. Wijzigingen
voorbehouden.
•

•

Mocht u de musicalcodes nog niet verzilverd hebben of niet meer kunnen verzilveren voor 26
februari 2022 door de dan geldende coronamaatregelen, neem dan contact op met onze
Ledenservice. U ontvangt van ons nieuwe codes waarop u op een later tijdstip naar een
musical naar keuze kunt gaan.
Als u uw code wel al heeft verzilverd en u kunt door de dan geldende coronamaatregelen
niet naar een musical dan neemt Eventim contact met u op.

Trekkingen en uitslagen
De maandelijkse trekking van de VriendenLoterij vindt plaats op de laatste doordeweekse dag vóór
de 10e van de volgende maand. De Paastrekking vindt plaats op 9 maart 2021, de Herfsttrekking op
16 oktober 2021 en de Kersttrekking op 9 december 2021. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00
uur in de Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen zijn elke
10e van de volgende maand te vinden op vriendenloterij.nl. Wijzigingen voorbehouden.
Gratis VriendenLoterij VIP-KAART
Wanneer u meespeelt in de VriendenLoterij ontvangt u van ons ook nog een gratis persoonlijke VIPKAART. De VIP-KAART is exclusief voor alle VriendenLoterij deelnemers. Hiermee kunt u gratis naar
ruim 125 Nederlandse topmusea en krijgt u korting op de leukste dagjes uit.
Meespelen in de VriendenLoterij
De laatste 5 cijfers van uw bankrekeningnummer zijn uw lotnummer. Deelname is mogelijk vanaf 18
jaar. Door mee te spelen met een (extra) lot machtigt u de VriendenLoterij tot wederopzegging om
voor ieder lot, per trekking 14,25 euro van uw rekening af te schrijven. Vanaf de trekking januari
2022 bedraagt de lotprijs 14,50 euro per lot per trekking. Er zijn 15 trekkingen per jaar. Opzeggen kan
op ieder gewenst moment via onze Ledenservice, op vriendenloterij.nl of per post.
Deelnemersreglement
Deelname aan de loterij betekent aanvaarding van het Deelnemersreglement en de Algemene
Voorwaarden VIP-KAART, op aanvraag verkrijgbaar via onze Ledenservice of op vriendenloterij.nl.
• De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234
d.d. 23/12/2016.
• Bij geldprijzen boven de € 449,- wordt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting
ingehouden.
• Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens het Privacy Statement van de loterij, na te
lezen op vriendenloterij.nl/privacy.

•
•

Stelt u geen prijs op onze reclame, dan kunt u dit schriftelijk melden aan: VriendenLoterij,
Antwoordnummer 47546, 1070 WB Amsterdam.
Met u deelname steunt u 78 culturele organisaties in Nederland.

Meer informatie over de VriendenLoterij
Bezoek vriendenloterij.nl of bel onze Ledenservice op 088-020 1020, elke werkdag van 09.00 tot
21.00 uur en elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Actievoorwaarden:
• U kunt deelnemen aan deze actie door binnen de actieperiode een (extra) lot te kopen in de
VriendenLoterij.
• De musicalactie van de VriendenLoterij loopt t/m 31 december 2022.
• De lotprijs bedraagt 14,25 euro per lot, per trekking. Vanaf de trekking januari 2022 bedraagt
de lotprijs 14,50 euro per lot per trekking. Er zijn 15 trekkingen per jaar en u speelt mee
zolang u wilt.
• U ontvangt bij het meespelen een welkomstcadeau. Bij deze actie is dit welkomstcadeau 2
musicalkaarten naar keuze.
• Mocht u de musicalcodes nog niet verzilverd hebben of niet meer kunnen verzilveren voor 26
februari 2022 door de dan geldende coronamaatregelen, neem dan contact op met onze
Ledenservice. U ontvangt van ons nieuwe codes waarop u op een later tijdstip naar een
musical naar keuze kunt gaan.
• Als u uw code wel al heeft verzilverd en u kunt door de dan geldende coronamaatregelen
niet naar een musical dan neemt Eventim contact met u op.
• U kunt met maximaal 1 lot meespelen in deze actie en ontvangt dus maximaal 1
welkomstcadeau.
• Deelnemers aan de actie maken omdat zij gaan meespelen in de VriendenLoterij daarnaast
kans op alle prijzen uit de reguliere trekking van de VriendenLoterij.
• U kunt kiezen uit geselecteerde voorstellingen van: Hij Gelooft in Mij, The Sound of Music,
Disney’s Aladdin en TINA - De Tina Turner Musical.
• De waarde van de musicalkaarten is variabel en van toepassing op de door u geselecteerde
voorstelling en beschikbare kaarten. Uw code om een musical uit te kiezen is geldig tot en
met 26 februari 2022.

•

•
•
•
•
•

Zodra de eerste incasso van het inleggeld is geslaagd ontvangt u bevestiging van uw
deelname en de code waarmee u uw musical kaarten kunt reserveren
op www.kiesuwmusical.nl. De unieke reserveringscode heeft u ontvangen omdat u bent gaan
meespelen in de VriendenLoterij. Deze code geeft u het recht op 2 gratis musicalkaarten.
Bent u uw reserveringscode kwijt? Neem contact op met de Ledenservice van de
VriendenLoterij via 088 – 020 1020.
Heeft u problemen met uw reserveringscode of het reserveren? Neem contact op met
Eventim via 0900 - 3311331 (€ 0,50 per gesprek) o.v.v. VriendenLoterij musicalactie.
Het aanbod aan beschikbare voorstellingen, data en tijden is beperkt en op = op. U vindt het
actuele aanbod altijd op www.kiesuwmusical.nl.
U betaalt geen verzend- en transactiekosten.
Het bijkopen van extra kaarten is op basis van beschikbaarheid. U heeft hierbij een keuze
tussen reguliere kaarten of kaarten die u met korting kunt bestellen middels uw
VriendenLoterij VIP-KAART. Mocht het aantal gewenste extra kaarten niet beschikbaar zijn

•
•

probeert u het dan op een andere datum. Voor deze extra kaarten worden service- en
transactiekosten in rekening gebracht.
Wilt u een rolstoelplaats reserveren, neemt u dan contact op met Eventim via 0900-1330
(lokaal tarief) o.v.v. VriendenLoterij musicalactie.
Stage Entertainment Nederland en de VriendenLoterij behouden het recht voor de
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

