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ACTIEVOORWAARDEN GRATIS AKTE NOVEMBER 2018 

 

- Iedere deelnemer mag maximaal 1 actiekaart inleveren. 

- Een deelnemer dient ten minste 18 jaar te zijn en in Nederland 

woonachtig te zijn. 

- Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname. 

- Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens 

worden opgegeven, heeft de notaris het recht de deelnemer van 

deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de 

gratis akte te laten vervallen danwel de prijs toe te kennen aan 

een andere deelnemer. 

- De loting van de winnaar geschiedt willekeurig en onpartijdig. De 

loting vindt plaats op het kantoor van Oostland Notaris in de week 

van 5-9 november 2018. Deelnemers zijn daarbij niet aanwezig. 

Alleen de winnaar krijgt van de notaris bericht binnen 5 

werkdagen na loting. 

- Er wordt 1 gratis akte verloot. Maakt u bijvoorbeeld samen met 

uw partner een testament, dan betaalt u wel de kosten voor het 

testament van uw partner. 

- Met gratis akte wordt bedoeld dat u geen honorarium voor de 

notaris betaalt. Kosten van derden (zoals bijvoorbeeld 

kwaliteitsfonds, GBA, CIR, CCR, VIS, WWFT en CTR) e.d. zijn 

niet inbegrepen en die bent u dus wel aan de notaris verschuldigd. 

- U dient binnen 3 maanden gebruik te maken van de gratis akte. 

Als de akte op 3 februari 2019 niet gepasseerd is, vervalt elk 

recht op de gratis akte. 

- Uw gegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. 

- Indien u op de actiekaart aangeeft maandelijks onze nieuwsbrief te 

willen ontvangen, dan zullen we uw gegevens alleen daarvoor 

gebruiken. 

- De gratis akte is een testament. 

 Alle andere notariële akten en werkzaamheden zijn uitdrukkelijk 

uitgesloten van deze actie. 

- Het is de notaris toegestaan om deelnemers die niet de gratis akte 
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gewonnen hebben, eenmalig te benaderen om te kijken wat de 

notaris voor u kan betekenen. 

- Ondertekening van de gratis akte dient plaats te vinden op 

werkdagen onder kantoortijd op het kantoor van de notaris. 

- De gratis akte is niet overdraagbaar.  

- De gratis akte is niet in te wisselen voor geld of andere notariële 

diensten. 

- De notaris kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 

kennisgeving, deze actievoorwaarden wijzigen of aanpassen, dan 

wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen. 

- Eventueel verschuldigde kansspelbelasting is voor rekening van de 

deelnemer en dient vóór het passeren van de gratis akte aan de 

notaris te zijn voldaan. 

- Medewerkers van Oostland Notaris en hun gezinsleden zijn 

uitgesloten van deelname. 

- Deelnemers die niet voldoen aan deze actievoorwaarden kunnen 

worden uitgesloten van deelname. 

- Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met onze Algemene 

voorwaarden en Privacyverklaring. Onze Algemene voorwaarden 

en onze Privacyverklaring vindt u op onze website 

www.oostlandnotaris.nl 

- Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 


