
Algemene informatie 

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke kortingscode die je via dit platform aanschaft en 
elke unieke beleving waar jij vanwege jouw seizoenkaart voor seizoen 20/21 kans op maakt via 
dit platform in het kader van het 50 jarige bestaan van FC Utrecht.  

2.  de kortingscode geeft de koper het recht op afname van het Aanbod van FC Utrecht of een 
Partner of een korting daarop binnen de aangegeven geldigheidsperiode.  

3. Onder 'Aanbod’ wordt verstaan de goederen/diensten/kortingen die door een Partner aan de 
koper zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op de website van FC 
Utrecht. 

4.  Een ‘Partner’ is een met FC Utrecht verbonden derde, die het Aanbod verkoopt, levert en/of 
beschikbaar stelt en machtigt FC Utrecht de kortingscode in naam en voor rekening van de 
Partner uit te geven, te verkopen en over te dragen. De overeenkomst voor de levering en koop 
van het Aanbod zal aangegaan worden tussen jou en de Partner waarbij je de kortingscode 
inwisselt en FC Utrecht zal in alle gevallen de overeenkomst namens de Partner aangaan. FC 
Utrecht verkoopt en levert het Aanbod van de Partner niet en stelt dit evenmin ter beschikking. 
Het enige dat zij doet, is de kortingscode in naam en voor rekening van de Partner aan jou 
verkopen en beschikbaar stellen. 

5. De koper van het Aanbod/de deelnemer aan een unieke beleving geeft toestemming tot de 
verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. FC Utrecht mag 
de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden 
behandeld (zie privacyverklaring van FC Utrecht). 

6. FC Utrecht behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle 
wijzigingen van deze voorwaarden zullen wij online bekend maken. Jij bent alleen gebonden aan 
de versie van de voorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van de aankoop van een 
kortingscode akkoord hebt verklaard. 

 

Aankoop van een kortingscode  

7.  Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een kortingscode te kunnen kopen. Indien je jonger 
bent dien je toestemming van je ouder(s) te hebben.  

8.  Met het afronden van je bestelling doe je een aanbod aan FC Utrecht, daarbij handelend in 
naam en voor rekening van de Partner, tot het kopen van de kortingscode. De koop van de 
kortingscode is echter pas volledig tot stand gekomen als jij een e-mail van FC Utrecht  hebt 
ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd.  

 

https://www.fcutrecht.nl/overig/privacyverklaring/


Inwisselen van de kortingscode 

9.  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld: 
a. kan de kortingscode slechts een keer worden ingewisseld; 
b. kan de kortingscode alleen bij de Partner worden ingewisseld en niet bij FC Utrecht 

(tenzij sprake is van een actie/kortingscode van FC Utrecht zelf); 
c. is de kortingscode slechts voor één persoon geldig. 

 
10. Om een kortingscode te kunnen inwisselen, dien je deze bij de Partner in te leveren binnen de 

geldigheidsperiode. Indien je de kortingscode niet binnen de geldigheidsperiode inwisselt, 
vervalt de kortingscode automatisch en kan deze niet meer ingewisseld worden. 

11. Als je de kortingscode wilt inwisselen voor goederen en/of diensten die niet tot het Aanbod 
behoren, heb je geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe 
kortingscode voor het verschil tussen de waarde van het Aanbod en de feitelijke waarde van de 
goederen en/of diensten die door de Partner aan jou zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld. 

12. Kortingscodes kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of 
stapsgewijs worden ingewisseld. Indien jij om welke reden dan ook de kortingscode inwisselt 
voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van het Aanbod, heb je geen recht op een 
tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe kortingscode voor het verschil tussen de 
originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde. 

13. In het geval dat een Partner het Aanbod niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op 
grond van onvoorziene redenen, zal FC Utrecht jou hierover, namens de Partner, zo snel 
mogelijk via e-mail informeren.  

 

Gebruik van een kortingscode 

14.  De koop van een kortingscode geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik 
(je mag de kortingscode echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel 
privégebruik). Zowel het reproduceren van een kortingscode als het commercieel handelen met 
een kortingscode is verboden. 

15.  Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher. Noch FC Utrecht noch de 
Partner is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers of voor het ophalen van Voucher 
referentienummers of Vouchercodes. 

16.  Elke poging om een Voucher in strijd met deze voorwaarden in te wisselen kan – geheel naar 
eigen inzicht van FC Utrecht – leiden tot ongeldigheid van de Voucher. Het reproduceren van 
een Voucher is verboden. 

 



Problemen 

17. Indien jij je kortingscode inwisselt, maar de Partner jou het Aanbod niet naar behoren 
beschikbaar heeft gesteld, of indien jij een klacht hebt over het beschikbaar stellen van het 
Aanbod, dien je je rechtstreeks tot de betreffende Partner te wenden.  

 

Verantwoordelijkheid voor het Aanbod van een Partner 

18. Houd er rekening mee dat de Partner, en niet FC Utrecht: 

• de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod is; 
• de partij is die een overeenkomst aangaat met de koper als de kortingscode ingewisseld 

is; en 
• uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van het Aanbod 

en voor het Aanbod zelf. 

 

Aansprakelijkheid FC Utrecht 

19. FC Utrecht is niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met 
inbegrip van indirecte of gevolgschade. 

20. FC Utrecht kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of 
rechtmatigheid van het Aanbod van een Partner. FC Utrecht is niet aansprakelijk voor de 
kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod van een Partner. 

 

Unieke belevingen  

21. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor de 
inschrijving voor een unieke beleving. 

22. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij 
de inschrijving/deelname aan de unieke beleving. FC Utrecht kan een winnaar verzoeken om 
voor uitreiking van de unieke beleving bewijs te leveren van zijn/haar identiteit. 

23. De winnaars kunnen per telefoon of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen unieke 
beleving op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. 

24. Over de uitslag en toekenning van de unieke beleving kan niet worden gecorrespondeerd. 



25. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en voor werknemers van 
FC Utrecht. 

26. De unieke beleving is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet 
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij 
weigering of niet aanvaarding van de unieke beleving of de aan de unieke beleving verbonden 
voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is FC Utrecht gerechtigd een andere 
winnaar te trekken. 

2 7 .  De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de unieke beleving 
en de uitreiking van deze unieke beleving. In dat kader is FC Utrecht gerechtigd om na 
digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die 
betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie. 

28. deelname aan een unieke beleving is voor rekening en risico van de winnaar. FC Utrecht is op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de 
unieke beleving. 

29. FC Utrecht is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van 
mening is dat de deelnemers niet conform deze algemene voorwaarden handelen dan wel 
indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie 
of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden. 

 

Platform FC Utrecht 

30. Met het platform wordt bedoeld de Internet website, mobiele applicaties, elektronische 
communicatie of diensten van FC Utrecht waar jij een kortingscode van de Partners van FC 
Utrecht kunt kopen en kans kunt maken op unieke belevingen gedurende het seizoen 20-21. 

 

Overig 

31. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor 
de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet 
aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden 
vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch 
effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert. 

32. Deze voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving. Enig 
geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Utrecht. 

 


