
Voorwaarden en reglement Computercursusdeelname iPad Actie:  

• Dit reglement is van toepassing op promotionele kansspelen die 
door Mega Computer Services (MCS) op de MCS-Facebookpagina, 

op MCS website www.megacomputerservices.nl, via reclame en 

advertentie worden gehouden. Mega Computer Services (MCS) is 
gevestigd aan Vennestraat 36D te Lisse en is ingeschreven bij de 

kamer van Koophandel. 
• MCS behoudt zich het recht voor om de Computercursusdeelname 

iPad Actie, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, 
te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden 

en/of de prijzen te wijzigen, zonder op enige wijze tot 
schadevergoeding jegens deelnemers aan de 

Computercursusdeelname iPad Actie gehouden te zijn. 
• MCS handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele 

kansspelen en FENIT algemene Voorwaarden. 

Voorwaarden voor deelname 

• Door mee te doen aan de computercursusdeelname iPad Actie geven 

deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit 
reglement. 

• Om mee te doen met deze actie moet u al aangemeld zijn voor een 
MCS computercursus en dat de computercursuskosten zijn reeds 

door u voldaan. 
• Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van 

hun wettelijke vertegenwoordiger. 

• Medewerkers van MCS zijn uitgesloten van deelname en maken 
geen kans op het prijzenpakket. 

• MCS behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de iPad 
actie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze 

deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of 
anderszins onrechtmatig handelt jegens MCS.  

• Het aantal aangemelde Computercursisten voor het jaar 2012 moet 
boven de 100 kandidaat aanmeldingen zijn. Tenzij anders 

aangegeven op de website van MCS of via e-mail. 

Prijzen en trekking 

• De te winnen prijs van de IPad Actie zal worden vermeld op de MCS-

Facebookpagina en op MCS website www.megacomputerservices.nl. 
• De prijswinnaar zal worden gekozen op basis van het aantal 

aangemelde cursisten voor het jaar 2012. Het aantal aangemelde 
cursisten  voor het jaar 2012 moet boven de 100 kandidaat 

aanmeldingen zijn. Tenzij anders aangegeven op MCS website of via 
E-mail, maakt MCS na de trekking de prijswinnaar bekend door 

contact met de prijswinnaar op te nemen per e-mail. 
• De prijs zal op ons kantoor aan de Vennestraat 36D te Lisse worden 

uitgereikt. MCS behoudt zich het recht voor om foto's van de 

prijsuitreiking op de eigen website en op facebook te plaatsen. 
• Deze actie loopt t/m 1 december 2012, de prijswinnaar zal in 

december bekend gemaakt worden.  



Aansprakelijkheid 

• MCS en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet 
aansprakelijk voor enige uit de IPad Actie voortvloeiende 

handelingen. 

• MCS en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of 

personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte 
prijzen. 

• MCS is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in 
de door haar verstrekte prijzen. 

• Aan druk- of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.  

Privacy 

• De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van 

MCS en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens 
worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet 

bescherming persoonsgegevens van toepassing 

 


