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1. De loterij, verder te noemen Duckrace Maassluis, wordt georganiseerd door

Voetbalvereniging Excelsior Maassluis.
2. De Duckrace Maassluis wordt georganiseerd om geld in te zamelen ten behoeve van

voetbalvereniging Excelsior Maassluis en de Daniel den Hoed kliniek.
3. Door het kopen van een of meerdere loten, verklaren de deelnemers zich akkoord met de

toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
4. De oplage van het aantal loten bedraagt 5000 stuks. De loten mogen tot aanvang van de Duckrace

Maassluis verkocht worden.
5. De Duckrace Maassluis vindt plaats op zaterdag 26 mei 2018 tussen 13.00 uur en 14:30 uur in de

vliet van Stadshart Maassluis en is voor iedereen gratis toegankelijk.
6. De organisatie behoudt zich het recht voor om de Duckrace Maassluis af te lassen indien er niet

meer dan 2.500 loten worden verkocht voor 25 mei 2018. Indien dit het geval mocht zijn dan zullen
de kopers van de loten hierover zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld via voornoemde
website en worden hun op naam gekochte loten bij inlevering t.w.v. het aankoopbedrag
gerestitueerd.
7. Voorts behoudt de organisatie zich het recht voor de Duckrace Maassluis af te lassen, dan wel te

verplaatsen naar een andere datum, dan wel een later tijdstip, afhankelijk van technische-,
organisatorische-, dan wel weersomstandigheden. Een en ander te beoordelen door de organisatie.
8. Voetbalvereniging Excelsior Maassluis bepaalt de wijze waarop de toeschouwers de wedstrijd

kunnen volgen. Het is verboden om enig contact te maken met het water gedurende de Duckrace
Maassluis.
9. De eendjes worden op de wedstrijddag zoveel mogelijk tegelijk en in willekeurige volgorde te water

gelaten.
10. Voetbalvereniging Excelsior Maassluis behoudt zich het recht voor om de eendjes die vast zitten uit

de wedstrijd te nemen. De winnaars van de Duckrace Maassluis zijn de eerste eendjes die over de
finish komen. Indien een eendje niet identificeerbaar blijkt dan wordt het volgende eendje
aangewezen als winnaar.

11. De Duckrace Maassluis zal worden gehouden onder toezicht van de Notaris mr. H. Jansen, notaris

met standplaats Maassluis, dan wel diens plaatsvervanger, dan wel een nader aan te wijzen notaris.
Deze zal de uitslag van de Duckrace Maassluis na afloop van de wedstrijd bekend maken door de
winnende lotnummers om te roepen. Over de uitslag van de trekking wordt niet gecorrespondeerd.
12. Enkel de eendjes die in bruikleen zijn bij Voetbalvereniging Excelsior Maassluis komen in

aanmerking voor een prijs. De eendjes blijven in bruikleen van Voetbalvereniging Excelsior
Maassluis en worden geen eigenaar van de deelnemer. Eendjes die niet overeenstemmen met de
wedstrijdeendjes worden uit de wedstrijd gehaald en zijn uitgesloten van deelname.
13. De prijzen vallen slechts op de lotnummers die op het moment van de Duckrace Maassluis zijn

verkocht en betaald. De prijswinnaars zijn zo spoedig mogelijk na de Duckrace Maassluis terug te
vinden op de website: www.duckracemaassluis.nl. De prijzen die niet op de dag zelf worden
geclaimd moeten voor 26 juni 2018 geclaimd worden door overhandiging van het originele lot na
het maken van een afspraak via onderstaand e-mailadres, anders vervalt de prijs. Uitreiking van de
prijzen zal op een door de organisatie nader bepaalde tijd en locatie plaatsvinden.
14. De kansspelbelasting zal worden afgedragen door de organisator van de Duckrace Maassluis.
15. Indien afwijking van een prijs in overleg tussen een winnaar en de leverancier mogelijk is, komen

alle eventuele meerkosten voor rekening van de prijswinnaar.
16. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
17. Alle prijzen worden uitgereikt aan meerderjarigen (+18 jaar); legitimatie verplicht.
18. Bij aankoop van een lot dient de koper zijn persoonlijke gegevens te verschaffen. Bij onjuiste en/of

onvolledige gegevens, zodanig dat de organisatie zonder inspanning de koper niet kan traceren,
vervalt het recht op eventuele prijzen.
19. Door de deelname aan de Duckrace Maassluis geven de winnaars de Voetbalvereniging Excelsior

Maassluis toestemming om zijn gegevens te verwerken en te publiceren via de media. De winnaar
van de hoofdprijs verbindt zich er tevens toe om zijn medewerking te verlenen tot het nemen van
foto’s bij het uitreiken van de prijzen en verleent hierbij zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke
volmacht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
20. In alle situaties waarin de voorwaarden niet voorzien, alsmede bij geschillen, beslist het bestuur

van Voetbalvereniging Excelsior Maassluis in overleg met de toezichthoudende notaris. Deze
beslissingen zijn bindend en kunnen niet teruggedraaid dan wel betwist worden.
21. De aansprakelijkheid van Voetbalvereniging Excelsior Maassluis is beperkt tot een bedrag van

maximaal € 2.500 (zegge: vijfentwintighonderd EURO).
22. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisatie worden aangepast. Wij adviseren

daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
23. Druk- en typefouten voorbehouden.

