
Voorwaarden Winactie TeamNL Superfan Rixt van der Horst  

Actieperiode 10 – 20 mei 2019 

 

A. Aanbieder: KNHS  

B. Prijswinnaars:  

 categorie 1 individueel:  

- Meet&Greet met Rixt van der Horst samen met Britt Dekker (ook fan van Rixt) 
tijdens het NK Dressuur 

- VIP Treatment tijdens het NK Dressuur 

- Een oranje KNHS outfit: Jas, vest, polo shirt, sokken en een pet! 

- 2 tickets voor het Europees Kampioenschap in Rotterdam (datum noemen) 

 De prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd.  

C. Actievoorwaarden: deze voorwaarden  

D. Actie: Vul het formulier in en laat weten welke vraag jij aan Rixt van der Horst wil stellen. 

Schrijf je in voor de TeamNL nieuwsbrief via https://teamnl.org/nieuwsbrief 

E. Actieperiode: 10 t/m 20 mei 2019 

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

- Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie TeamNL Superfan Rixt van 
der Horst. 

- moment via Facebook of Instagram met de hashtag #TeamNLsuperfan. 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 

- Deelname aan de actie staat open voor iedereen, jong en oud, die op welke manier 
dan ook fan is van Rixt van der Horst.  

- Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  

- Foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens deze winactie op het NK Dressuur in 
Ermelo 2019 mogen via de KNHS-mediakanalen gepubliceerd worden. 

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

- KNHS stelt de volgende prijzen ter beschikking:  

o Meet&Greet met Rixt van der Horst samen met Britt Dekker (ook fan van Rixt) 
tijdens het NK Dressuur 

o VIP Treatment tijdens het NK Dressuur 

o Een oranje KNHS outfit: Jas, vest, polo shirt, sokken en een pet! 

o Tickets voor het Europees Kampioenschap in Rotterdam (19 t/m 25 augustus) 

- De winnaars  worden na afloop van de TeamNL Superfan actie  persoonlijk op de 
hoogte gesteld. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen 
bericht.   

- Per persoon is maximaal één prijs te winnen.  

 

 

 

https://teamnl.org/nieuwsbrief

