
Actievoorwaarden 

1. Deze actie wordt aangeboden door: PSV N.V. kantoorhoudende aan de 
Frederiklaan 10a, 5616 NH te Eindhoven en PHC Telecom B.V. 
kantoorhoudende aan de Flight Forum 1700, 5657 te EZ Eindhoven; 

2. Deze actie is alleen geldig vanaf donderdag 18 februari 2016 om 00.01 uur en 
met zondag 28 februari 2016 om 23.59 uur CET; 

3. Om deel te nemen aan deze actie dient de deelnemer allereerst de persoons- 
en contactgegevens volledig en correct in te vullen via het inschrijfformulier; 

4. Om deel te nemen aan deze actie dient de deelnemer in het inschrijfformulier 
een keuze te maken uit jouw favoriete PSV-speler in combinatie met een 
voicemail welkomstbericht naar keuze; 

5. Om deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord dat zijn/haar 
persoons- en contactgegevens in behandeling worden genomen door PSV 
N.V. en PHC Telecom B.V.; 

6. De vijfentwintig winnaars worden met voornaam, achternaam en 
welkomstboodschap bekend gemaakt op de officiële website van PHC 
Telecom B.V via www.phc.nl/psv-voicemail# op vrijdag 4 maart 2016; 

7. De winnaars krijgen persoonlijk bericht waarin informatie wordt verstrekt over 
de uitreiking van de prijzen. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd;  

8. Op de gegevens die nodig zijn voor deelname is Wet Bescherming 
Persoonsgegevens van toepassing en zullen niet aan derden worden verstrekt 
zonder toestemming van de deelnemer; 

9. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van PSV N.V. en PHC Telecom 
B.V. en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of 
indirect is verbonden bij PSV N.V. en/of PHC Telecom B.V.; 

10. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van 
deelname worden uitgesloten; 

11. PSV N.V. en PHC Telecom B.V  behouden zich het recht voor te allen tijde 
zonder opgaaf van redenen eenzijdig de actie stop te zetten of de 
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen; 

12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden 
genomen door PSV N.V. en PHC Telecom B.V.; 

13. Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de prijzen zijn niet 
inwisselbaar voor geld; 

14. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan 
kunt u contact opnemen met de PSV FANdesk op het telefoonnummer 040-
2505505 of e-mailen via de website www.psv.nl/psv/de-club/contact.htm. 

15. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de 
actievoorwaarden; 

16. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; 
17. Algemene voorwaarden zijn van kracht. 


