
Xbox One X Actievoorwaarden & Spelregels 
Lees hieronder de actievoorwaarden en spelregels van de bol.com Xbox One X 

reserveeractie. 

Aanvullende actievoorwaarden en spelregels Xbox One X reserveeractie 

1. Klanten die bij bol.com een Xbox One reserveren of hebben gereserveerd maken 

automatisch kans op het vinden van één van de vijf golden tickets. Annuleer je de 

bestelling of word je bestelling geannuleerd, dan  vervalt de deelname. 

 

2. De vijf golden tickets worden tussen de bol.com voorraad ‘verstopt’. Ze zitten 

bijgesloten in de Xbox One verpakking en zijn te herkennen aan de gouden A4 envelop + 

inhoud.  Je weet dus pas op dag van release of jij een van de gelukkige winnaars bent! 

 

3. Vind je een golden ticket en retourneer je de Xbox One binnen de bedenktijd (30 dagen) 

dan worden de cadeaubonnen geblokkeerd en je eventuele reeds gedane aankopen 

gefactureerd. Bij niet betalen van de factuur gelden dezelfde consequenties. 

 

4. Het Xbox One golden ticket bestaat uit 12 cadeaubonnen t.w.v. 60 euro per bon en het 

Xbox Live Gold abonnement van 12 maanden en 3 maanden. De totale waarde per Xbox 

One golden ticket bedraagt 12 x 60 euro (cadeaubonnen) plus 1x 80 euro (abonnement). 

De waarde per golden ticket is dus in totaal 800 euro. 

 

5. De 12 cadeaubonnen zijn te besteden aan alle Xbox One games binnen bol.com 

(accessoires, consoles, plaza en 2e hands uitgesloten). Zo heb je als winnaar zelf de 

mogelijkheid om games naar keuze aan te schaffen, bijvoorbeeld iedere maand één 

game. 

 

6. Het Xbox Live Gold abonnement komt in digitale vorm. Je ontvangt een activatiecode in 

je bol.com account zodra je de bestelling hebt geplaatst. 

 

7. De 12 cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. De 

cadeaubonnen zijn wel over meerdere bestellingen te besteden. Een eventueel 

resterend tegoed op een cadeaubon kan, mits de cadeaubon geldig is, voor een andere 

Xbox One game worden gebruikt. 

 

8. De 13 cadeaubonnen zijn geldig t/m 31-12-2018 

 

9. De actie loopt van 20 augustus 2017 t/m 6 november 2017 

10. Deze actie is uitgeschreven door bol.com B.V. gevestigd te Utrecht. Op de actie zijn deze 

voorwaarden van toepassing. 

11. Deelname aan de actie is gratis. 



12. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informatie. 

13. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. 

14. Deelnemers hebben een minimumleeftijd van 18 jaar en wonen in Nederland of België. 

Alle andere klanten zijn uitgesloten van deelname. 

15. Bol.com kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze 

actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel 

van de deelnemer leidt. 

16. Het arrangement en de andere cadeaus zijn niet inwisselbaar voor geld of andere 

goederen. 

17. Medewerkers van bol.com zijn uitgesloten van deelname. 

18. De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden door 

bol.com alleen voor deze actie gebruikt. Ze worden niet verstrekt aan derden. 

19. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, neemt bol.com een besluit. 

20. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

21. Deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden kunnen worden uitgesloten van 

deelname. 

22. Voor vragen en/of klachten kan je bellen met de bol.com Klantenservice. Vanuit 

Nederland bereik je ons via 030 310 49 99, vanuit België via 02 788 59 99. Je kan ook mailen 

naar klantenservice@bol.com. Op mail reageren we binnen 72 uur. 
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