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Actievoorwaarden 

Winacties Ajaxprijzen  
Actieperiode: 9 september – 25 oktober 2020 

 

Deelname 

 De winacties voor 2 kaarten voor losse thuiswedstrijden van Ajax vinden plaats op de website van Ziggo (www.ziggo.nl/ziggoajax). 

 Je kunt meedoen door je tussen 10 september en 25 oktober 2020 in te schrijven op www.ziggo.nl/ziggoajax.  

 Om kans te maken moet je op het moment van de vaststelling van de prijs, klant zijn bij Ziggo. Dat wil zeggen dat op het adres van 

de prijswinnaar een Ziggo-abonnement actief moet zijn. 

 Als je 2 tickets voor een wedstrijd wint, moet één van de 2 plekken ingevuld worden door iemand van 18 jaar of ouder. 

 De 2 tickets dienen te worden ingevuld door 2 personen uit hetzelfde huishouden.  

 Voor alle fans in het stadion geldt de 1.5 meter-maatregel. Huishoudens zijn een uitzondering op de regel. Hiermee wordt in de 

kaarttoewijzing rekening gehouden. Je dient te zitten op de plaats die op het ticket is weergegeven. De 2 gewonnen tickets zitten 

naast elkaar, de stoelen erom heen zijn leeg. 

 Je kunt meedoen aan de winactie voor kaarten voor de volgende losse thuiswedstrijden van Ajax in de Johan Cruijff ArenA tot 5 of 6 

dagen voor de wedstrijddag (verschilt per wedstrijd): 

Zondag 20 september 16.45 uur: Ajax-RKC (meedoen tot zondag 13 september 23.59 uur) 

Zaterdag 26 september 21.00 uur: Ajax-Vitesse (meedoen tot zondag 20 september 23.59 uur) 

Zaterdag 17 oktober 18.45 uur: Ajax-sc Heerenveen (meedoen tot zondag 11 oktober 23.59 uur) 

Zaterdag 31 oktober 18.45 uur: Ajax-Fortuna Sittard (meedoen tot zondag 25 oktober 23.59 uur) 

 Alle winnaars worden getrokken op onpartijdige wijze door een willekeurige computerselectie. 
 Je gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en worden alleen voor de actie gebruikt 

waar jij je gegevens voor achterlaat. Deze gegevens worden na de actieperiode vernietigd, tenzij jij als klant van Ziggo (in het 
verleden) toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens. Zie voor meer informatie ons privacy statement. Je 
voorkeuren kun je altijd aanpassen in Mijn Ziggo.  

De prijzen 

 De prijzen worden beschikbaar gesteld door Ziggo B.V. 

 De prijzen gelden voor de bovenstaande wedstrijden. In ons formulier kun je aangeven voor welke wedstrijd(en) jij kans wil maken 

op kaarten. 

 De prijzen bestaan uit: 
- 2 zitplaatsen 2e ring ter waarde van € 55,-, waarvan 1 van de 2 plaatsen moet worden ingevuld door een 

volwassene (ouder dan 18 jaar). De zitplaatsen dienen te worden ingevuld door 2 personen uit hetzelfde 
huishouden.  

- Vervoer is niet inbegrepen. Met de trein bereik je het stadion eenvoudig via Station Bijlmer ArenA. Meer informatie 
over parkeren bij de Johan Cruijff ArenA vind je hier. 

Bekendmaking winnaars 

 Uiterlijk 4 dagen voor de betreffende wedstrijd ontvangen de winnaars een bevestigingsmail van Ziggo met daarin een unieke code, 
die je op het ticketplatform (link in winnaarsmail), kunt verzilveren. Verzilver uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd je unieke code, 
het liefst eerder. In de winnaarsmail en onze Veelgestelde vragen staat alle overige informatie over het activeren van de tickets.  

Overig 

 De kaarten worden verstrekt in het ‘Mijn Ajax’- account. Zonder account is het niet mogelijk tickets te ontvangen. 

 De winnaars moeten zich kunnen legitimeren bij de wedstrijden waar hij//zij toegang voor heeft gewonnen. 

 Om het stadion te betreden dien je gebruik te maken van de Ajax app.  

 De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen dan de winnaar en gast naar keuze.  

 Indien je niet aan de voorwaarden voldoet om het stadion te bezoeken (bijvoorbeeld een stadionverbod), behoudt Ajax zich het 

recht voor om jou je gewonnen tickets niet te verstrekken. 

 De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen een geldelijke vergoeding. 

 Ziggo behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of anderszins onrechtmatig of onjuist voorkomen te 

weigeren. 

 Ziggo B.V. behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 

 Medewerkers van Ziggo en andere participanten die betrokken zijn bij deze campagne zijn uitgesloten van deelname. 

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.  

 Ziggo B.V. is niet aansprakelijk indien het event door omstandigheden die buiten haar macht liggen, wordt verzet of afgelast. 

 Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.  

 Alle Corona maatregelen en voorwaarden rondom de wedstrijden zijn hier te vinden: https://www.ajax.nl/fans/wedstrijdinfo. 

 Winnaars zijn bij het betreden van de Johan Cruijff ArenA gebonden aan de geldende Johan Cruijff ArenA huisregels. 

 Bij overtreding van de geldende Johan Cruijff ArenA huisregels heeft de organisator dan wel Ajax het recht om de actie direct te 

beëindigen. De huisregels zijn o.a. op de website van de Johan Cruijff ArenA terug te 

vinden: https://www.johancruijffarena.nl/huisregels/. 

 

https://cdn-master.aem.prod.aws.ziggo.io/content/dam/ziggo/privacy/vodafone-ziggo%20privacy-statement.pdf
https://account.ziggo.nl/account/inloggen
https://www.ajax.nl/club/stadion/
http://www.ziggo.nl/ziggoajax
https://www.ajax.nl/fans/wedstrijdinfo
https://www.johancruijffarena.nl/huisregels/
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Vragen 

Voor vragen en/of klachten over de actie kan er contact met ons worden opgenomen via www.twitter.com/ziggowebcare of 
www.facebook.com/ziggocompany 
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