Crescendo Bingo
Muziekvereniging Crescendo (Hierna: Muziekvereniging Crescendo), statutair gevestigd
te Zevenaar onder KvK-nummer 40119826, treedt op als uitvoerder van de Crescendo
Bingo.
Contactgegevens
Muziekvereniging
Slenterweg
6905
Website:
Email: crescendoloterij@gmail.com

Crescendo
8
Zevenaar
www.crescendo-zevenaar.nl
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Artikel 1 Toepasselijkheid deelnemersreglement
Dit deelnemersreglement is van toepassing op de volgende bingo:
● Crescendo Bingo, waarvan
Muziekvereniging Crescendo.
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Eventuele afwijkingen op dit deelnemersreglement zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele andere
voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meer bepalingen in dit deelnemersreglement nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van het deelnemersreglement volledig
van
kracht.
Muziekvereniging Crescendo zal in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 2 Voorwaarden deelname
Deelname aan de Crescendo Bingo staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar
en ouder en voor rechtspersonen.
Artikel 3 Inleg
De prijs van één bingokaart, de inleg genoemd, wordt door Muziekvereniging Crescendo
gecommuniceerd in diverse publicaties (als social media) en op de website van de
Muziekvereniging Crescendo. Deze inleg is voor de Crescendo Bingo in 2021: € 5,- per
bingokaart.

Artikel 4 Deelname
Een deelnemer kan deelnemen aan de Crescendo Bingo door een betaling van de inleg
(€ 5,- per bingokaart). Deelnemers kunnen met meerdere bingokaarten deelnemen aan
de speelavond.
Bij het kopen van een bingokaart kent Muziekvereniging Crescendo de deelnemer een
unieke bingokaart toe. Het nummer van deze unieke bingokaart wordt bekend gemaakt
via de digitale bingokaart dat de deelnemer ontvangt op zijn of haar e-mailadres na
betaling van de inleg. De betaling wordt gedaan door het sturen van een Tikkie door
Muziekvereniging Crescendo; dit kan via Whatsapp of per e-mail. Aan de deelnemer wordt
tevens verzocht om zijn of haar e-mailadres als berichtje in de Tikkie achter te laten. Het
is aan de deelnemer zelf de keuze welk bedrag, en dus aantal bingokaarten, er wordt
overgemaakt middels de Tikkie. Na de betaling zal de unieke bingokaart (1 kaart per €5,) via myfreebingocards.com naar de deelnemer gestuurd worden vóór uiterlijk zaterdag 8
mei 2021 om 12.00 uur. Wanneer er een foutief bedrag door de deelnemer is ingevuld,
dient de deelnemer zelf actief contact op te nemen met Muziekvereniging Crescendo door
te mailen naar crescendoloterij@gmail.com of contact op te nemen met telefoonnummer
06-49568559.
Artikel 5 Trekking en prijsbepaling
De Crescendo Bingo kent in 2021 één speelavond. De datum van deze speelavond is
bepaald, deze is 8 mei 2021 (start 20.00 uur). Dit wordt ook bekendgemaakt op de website
van Muziekvereniging Crescendo, www.crescendo-zevenaar.nl. Voor deze speelavond
worden maximaal 500 bingokaarten uitgegeven. Er worden vijf rondes gespeeld. Per
ronde worden twee prijzen uitgereikt. Wanneer sprake is van twee bingo’s tegelijkertijd,
zal een tiebreaker worden gebruikt. De computer, het systeem (bingo-generator) wat
gebruikt wordt voor het “draaien” van de bingonummers, zal dan bepalen welke bingokaart
wint. De speelavond wordt, in verband met de huidige situatie rondom het corona-virus,
middels een livestream via You-Tube gehouden. Dit is de enige manier om deel te kunnen
nemen aan de speelavond, en dus om prijzen te winnen. Voor het melden van een bingo
door een deelnemer wordt verzocht het volgende nummer te bellen: 06-49568559. De
eerste beller wint. Deze telefoonverbinding is dan live te volgen op de livestream.
Het prijzenpakket van de Crescendo Bingo bestaat uit materiële prijzen.
Prijzen worden, voorafgaand aan de speelavond, in ieder geval bekend gemaakt via de
website van Muziekvereniging Crescendo.
Speelavond Crescendo Bingo
Zaterdag 8 mei 2021 om 20.00 uur.
Prijzenpot Crescendo Bingo
De prijzenpot van de Crescendo Bingo bestaat uit de volgende prijzen:

● Ringlamp Olaf ter waarde van 40 euro
(mogelijk gemaakt door Lukassen Produkties)
● Cadeaubon ter waarde van 10 euro te besteden bij Welting Vleeswaren
(mogelijk gemaakt door Welting Vleeswaren)
● Delicatesse pakket van Eetlokaal-Zevenaar
(mogelijk gemaakt door Eet-lokaal)
● Cadeaupakket van LOT Lifstyle
(mogelijk gemaakt door LOT Lifestyle)
● Cadeaubon ter waarde van 20 te besteden bij Kev & Ivy
(mogelijk gemaakt door Key & Ivy)
● Cadeaubon ter waarde van 20 euro te besteden bij bowlingcentrum de
Griethse poort
(mogelijk gemaakt door De Griethse Poort)
● Cadeaubon ter waarde van 10 euro
(mogelijk gemaakt door Bakkerij Godschalk)
● Cadeaubon ter waarde van 10 euro
(mogelijk gemaakt door Catering / Stadsbruncherie de Groen)
● Wireless Earbuds Connect & Play
Artikel 6 Toekenning en uitreiking prijzen
Toekenning van prijzen vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van een
definitieve betaling van de prijswinnende bingokaart. Na het telefonisch contact met de
deelnemer met de betreffende bingo wordt nader een ophaalmoment van de prijs
afgesproken.
Het risico van verloren gegane deelnemersbewijzen, nadat deze in het bezit zijn gekomen
van de deelnemer, berust bij de deelnemer.
Artikel 7 Afdracht loterijopbrengst
Tenminste 75% van de bingo-inkomsten zal rechtstreeks ten goede komen aan het goede
doel of de goede doelenorganisatie. In het geval van de Crescendo Bingo is het goede
doel Muziekvereniging Crescendo.
Artikel 8 Aansprakelijkheid en overmacht
Muziekvereniging Crescendo is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien
uit:
● Onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;
● Storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;
● Eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door
derden verrichte handelingen;

● Het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren
van de bingo;
● Overige door derden verrichte handelingen.

Artikel 9 Klachten
Klachten over de Crescendo Bingo kunnen schriftelijk worden neergelegd bij
Muziekvereniging Crescendo. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar het begin
van dit deelnemersreglement.
Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitreiken van prijzen worden na uitreiking
vernietigd.
Artikel 11 Geschillen/jurisdictie
De overeenkomst met de deelnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle
geschillen, voortkomende uit of verband houdende met overeenkomsten met de
deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

