Mercurius Loterij
Veelgestelde vragen
•

Ik heb een vraag, waar kan ik terecht?
o Voor vragen over de loterij of jouw loten kun je contact opnemen met
loterij@mercuriuscollege.nl

•

Ik heb geen mail ontvangen met mijn lotnummers, wat nu?
o Heb je al in jouw spam mailbox gekeken? Als daar niets in staat kun je het
beste contact opnemen met loterij@mercuriuscollege.nl

•

Wanneer en hoe vindt de trekking plaats?
o De trekking vindt plaats op 21 december 2022 om 20.00uur via een online
trekking. De link naar deze online trekken is te vinden op
www.mercuriuscollege.nl. De uitslag zal binnen 48 uur via de website
www.mercuriuscollege.nl bekend worden gemaakt. Alleen de winnende
lotnummers worden getoond op de website. Wij gaan vertrouwelijk om
met jouw persoonsgegevens.

•

Hoe ontvang ik mijn prijs?
o Nadat de trekking is gehouden en je hebt een prijs gewonnen, kun je je
prijs ophalen op de volgende momenten:
donderdag 22 december 2022 van 19.30u-21.30u.
vrijdag 23 december 2022 van 19.30u-21.30u.
zaterdag 24 december 2022 van 10.00u-12.00u.
Het adres waarop de prijzen opgehaald kunnen worden is in Delft en wordt
op 22 december via de loterij en via de website bekend gemaakt.
Indien je echt niet in de gelegenheid bent om op een van deze dagen je
prijs op te (laten) halen, stuur dan een email naar
loterij@mercuriuscollege.nl

•

Kan ik mijn gewonnen prijs ook inruilen voor een geldbedrag?
o Nee, het is niet mogelijk jouw prijs te laten vervangen door een geldbedrag.

•

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?
o Mercurius verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als
verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We
voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en (inter)nationale wetgeving aan ons stelt.
De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor
de volgende doeleinden: administreren en uitvoeren van jouw deelname

aan de loterij, bijv. het toezenden van loten, het uitkeren van gewonnen
prijzen en het incasseren van de inleg; het behandelen van klachten of
informatieverzoeken.

Spelreglement – Mercurius Loterij
Artikel 1 Toepasselijkheid
Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen
Mercurius Loterij (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de
incidentele loterij “Mercurius Loterij” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning
Organisator heeft een vergunning aangevraagd en verwacht deze begin november te
ontvangen.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde
De Mercurius-Loterij wordt georganiseerd door:
Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Delft Mercurius
Molenstraat 22
2611KA
Delft
KVK 81901933

Loten zijn vrijgesteld van BTW.
De netto-opbrengst van de Mercurius Loterij komt ten goede aan de oprichting van het
Mercurius College.

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs
Gedurende de periode tot en met 20-12-2022 worden er loten verkocht voor € 25,- per
lot.

Artikel 5 Deelname
Loten kunnen worden gekocht via:
https://koopeenlot.mercuriuscollege.nl/
De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: naam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Aan de Mercurius Loterij kan worden deelgenomen langs elektronische weg (iDEAL).
Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin
het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de Mercurius Loterij.
Deelname aan de Mercurius Loterij geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de
door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.
Artikel 6 Restitutie
Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de deelnemer 48 uur voor de
trekking een verzoek tot restitutie indient bij de Klantenservice van Organisator. Dit kan
door een verzoek in te dienen via loterij@mercuriuscollege.nl.

Artikel 7 Prijzenpakket
Het totaal prijzenpakket van de Mercurius Loterij bestaat uit prijzen beschikbaar gesteld
door lokale ondernemers en vrijwilligers. Het totale prijzen pakket is nog onbekend en
zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.
De trekkingen vinden plaats op de bovenstaande data en de prijzen worden getrokken
uit alle verkochte deelnamebewijzen.
Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.
Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers
De Organisator maakt de winnende lotnummers van de Mercurius Loterij bekend door
middel van publicatie van de trekkingsuitslag op www.mercuriuscollege.nl.
Aanwijzing van de winnaars vindt plaats middels een digitale onpartijdige trekking en zal
bekend gemaakt worden tijdens een online event op 21 December om 20.00 uur en
binnen 48 uur geplaatst worden op www.mercuriuscollege.nl.
Aan gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient
zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of

deelnemer een prijs heeft gewonnen.
Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs
De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van
afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer
ingevulde gegevens (zie artikel 5).
Artikel 10 Minimum leeftijd
Deelnemers aan de Mercurius Loterij dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Mercurius
Loterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele
invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet
aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de
deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het
(de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake
van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de
geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële
of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.
Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname
langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene
voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn
deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf
zijn ingeschakeld.
Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van
derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden
van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke
onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of
verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is
Organisator niet aansprakelijk.

Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere
omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de
uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen,
oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand,
natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar
ingeschakelde personen of bedrijven.
Artikel 12 Klachten
Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan
loterij@mercuriuscollege.nl.

Artikel 13 Algemene bepalingen
Deelname aan de Mercurius Loterij betekent instemming met dit reglement.
Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd.
Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en
draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en
inwisselbaar voor geld.
Geldigheidsduur van de prijzen verschillen per prijs en worden duidelijk gecommuniceerd
bij beschikbaar stellen van de prijs.
Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten,
afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator
zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te
gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
Op de Mercurius-Loterij is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen
die uit deze Loterij voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s
Gravenhage.
Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen. BTW nr:
NL860969629B01

