
 

 

  
 
 
Spelvoorwaarden FC Volendam – Winactie FC Barcelona – Real Madrid  
 
1. Algemeen  

1.1. BetCity.nl is een handelsnaam van Betent BV. Betent BV is statutair gevestigd 
en kantoorhoudende aan Johan Cruyff Boulevard 61, 1101DL te Amsterdam, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 82283141 en aanbieder van krachtens de Vergunning vergunde 
kansspelen.    

 
2. Deelnemer/deelname  

2.1. Minimaal 24 jaar of ouder zijn om mee te mogen doen aan de actie en in 
aanmerking te komen voor de prijs.  

2.2. Verklaart dat BetCity per telefoon en/of email contact op mag nemen met de 
deelnemer.  

2.3. De speler niet in Cruks staat geregistreerd en/of andere beperkende 
maatregelen heeft, waardoor deelname aan kansspelen niet toegestaan of 
verantwoord is.  

2.4. Er kan tot aan de aftrap van de wedstrijd (20.00 uur op 08-04-2022) mee 
worden gedaan aan deze actie.  

2.5. Deelname is alleen mogelijk via de QR-code of via de url (www.betcity.nl/fc-
volendam).  

2.6. Er zijn geen kosten verbonden aan deze actie.  
 
3. Free Bets  

3.1. Elke deelnemer die zich registreert bij BetCity.nl via www.betcity.nl/fc-
volendam krijgt een €30,- Freebet bij een eerste storting van €20,- 

3.1.1. Om de Freebet te claimen is een actief account bij Betcity.nl benodigd 
3.1.2. Om de Freebet te gebruiken is een actief account bij Betcity.nl 

benodigd.  
3.2. Voor de Freebet gelden de standaard Bonusvoorwaarden van BetCity.nl  

 
4. Voetbal arrangement  

4.1. Om kans te maken op het Voetbal arrangement naar FC Barcelona – Real 
Madrid;  

4.1.1. Moet een deelnemer de vragenlijst invullen (via URL of QR-code) 
4.1.2. Hoeft een deelnemer geen actief BetCity account te hebben  
4.1.3. Begrijpt en gaat een deelnemer akkoord dat bij het winnen van de prijs 

er (gedrags-)regels en voorwaarden gesteld kunnen worden aan de reis, 
hotel en stadion bezoek, waarbij de winnaar geacht wordt zich netjes en 
respectvol te gedragen.  
 



 

 

 
 

4.2. Het te winnen Voetbal arrangement naar FC Barcelona – Real Madrid is het 
volgende inbegrepen; 

4.2.1. Twee (2) tickets voor de wedstrijd FC Barcelona – Real Madrid in het 
seizoen 2022/2023 

4.2.1.1. De speeldatum van deze wedstrijd wordt zodra bekend met de 
winnaar gecommuniceerd. 

4.2.2. Twee (2) vliegtickets. 
4.2.2.1. Vertrek en aankomst vliegveld wordt zodra bekend met de 

winnaar gecommuniceerd. 
4.2.3. Hotelovernachting(en) voor twee (2) personen.  

4.2.3.1. Hotel wordt zodra bekend met de winnaar gecommuniceerd.  
4.3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden 

gecorrespondeerd. 
4.4. BetCity neemt via de e-mail contact op met de winnaar van het Voetbal 

arrangement. 
 
5. Bescherming persoonsgegevens    

5.1. BetCity.nl behandelt alle persoonsgegevens volgens het privacy statement 
(link).  

5.2. Verklaart de deelnemer dat BetCity per telefoon en/of email contact op mag 
nemen met de deelnemer  

 
6. Klachten  

6.1. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij BetCity.nl, 
Afdeling Klantenservice, Johan Cruyff Boulevard 61, 1101DL te 
Amsterdam of via email: klantenservice@betcity.nl of telefonisch: (0800-
2382489) (gebruikelijke belkosten).  

6.2. Door mee te doen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de 
Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Bonus Voorwaarden van 
BetCity.nl  

 
BETCITY.NL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ELKE VAN DE VERSTREKTE 
PROMOTIES TE WIJZIGEN EN/OF TE ANNULEREN OP ELK GEWENST MOMENT, 
NAAR EIGEN OORDEEL EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. 
BETCITY.NL BEHOUDT ZICH EVENEENS HET RECHT VOOR OM ELKE SPELER UIT 
TE SLUITEN VAN DEELNAME AAN PROMOTIES, ALS DE SPELER DE ALGEMENE 
VOORWAARDEN VAN BETCITY.NL HEEFT GESCHONDEN. BIJ EVENTUELE 
VERSCHILLEN IS DE NEDERLANDSE VERSIE VAN DE BONUS ALGEMENE 
VOORWAARDEN LEIDEND. 
 
 
 
 
 


