
Voorwaarden #lolmetjeknol actie 

Actieperiode 24 juli – 31 augustus 2018 

 

A. Aanbieder: KNHS  

B. Prijswinnaars:  

 categorie 1 individueel: Hoofdprijs 2 kaartjes voor Horse Event én een complete 
ruiteroutfit van het merk HORKA. Volgprijzen plaats 2 en 3 KNHS T-shirt. 

 categorie 2 groepen: Hoofdprijs (maximaal) 10 kaartjes voor Horse Event afhankelijk 
van de grootte van de groep. 

De prijswinnaars worden op 3 september persoonlijk geïnformeerd.  

C. Actievoorwaarden: deze voorwaarden  

D. Actie: deel jouw ‘lol met je knol’ moment via sociale media Facebook of Instagram met 
hashtag #KNHSlolmetjeknol2018 

E. Actieperiode: 24 juli t/m 31 augustus 2018 

F. Actie e-mailadres: cms@knhs.nl   
 

- Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie deel jouw  ‘lol met je knol’ 
moment via Facebook of Instagram met de hashtag #KNHSlolmetjeknol2018. De 
deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart zich 
akkoord met de inhoud daarvan.  

- De actie wordt aangeboden en georganiseerd door:  

      KNHS, postbus 3040, 3852 PL Ermelo, telefonische bereikbaar op (0577)  40 82 00.    
      Per e-mail te bereiken via cms@knhs.nl 

- Deelnemers kunnen hun foto insturen vanaf 24 juli tot en met 31 augustus 2018.  

- Deelname aan de actie staat open voor iedereen, jong en oud, die op welke manier 
dan ook ‘lol met zijn knol’ beleeft.  

- Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  

- Foto’s die geplaatst zijn met #KNHSlolmetjeknol2018 mogen via de KNHS-
mediakanalen gepubliceerd worden. 

- KNHS stelt een jury aan die de winnaar zal bepalen.  

- KNHS stelt de volgende prijzen ter beschikking:  

 categorie 1 individueel: Hoofdprijs 2 kaartjes voor Horse Event én een complete  
ruiteroutfit van het merk HORKA. Volgprijzen plaats 2 en 3 KNHS T-shirt. 

 categorie 2 groepen: Hoofdprijs (maximaal) 10 kaartjes voor Horse Event 
afhankelijk van de grootte van de groep. 

- De winnaars  worden na afloop van de campagne ’Lol met je knol’  persoonlijk op de 
hoogte gesteld. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen 
bericht.   

- Per persoon is maximaal één prijs te winnen.  

- Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.  

 

 

 


