
Voorwaarden en spelregels TinQ Grand Prix Spel 2022 
“Voorspel de top 3 en win” 

 

Deelname, 
 
1. Deelname aan het TinQ Grand Prix Spel 2022 geschiedt door een 
voorspelling (voorspelling top 3) in te voeren in de TinQ4U app (te downloaden via de Google Play 
store - Android en Apple App store - IOS)) 

 

2. De voorspelling kan ingevoerd worden tot aan de start(tijd) van de Grand Prix. Een nieuwe 
speelronde start altijd direct na de start van de huidige Grand Prix en stopt exact op de starttijd van 
de Grand Prix. 

 

3. Het TinQ Grand Prix Spel 2022 voldoet aan alle eisen die worden gesteld 
aan een klein promotioneel kansspel. 

 
4. Klachten over het TinQ Grand Prix Spel 2022 kunnen via www.tinq.nl/max.korting/contact 
ingediend worden. 

 
5. Er is één inschrijving mogelijk per e-mailadres, deelnemen met 
meerdere adressen is niet toegestaan. Een deelname wordt alleen geaccepteerd bij het volledig 
invoeren van de gevraagde gegevens 
 
6. Het is verantwoordelijkheid van de deelnemer om het juiste mailadres op te geven in 

zijn/haar TinQ4U account. Indien er is ingelogd met Apple ID, is de deelnemer zelf 
verantwoordelijk zijn/haar mailadres te controleren.  

 

7. Deelname aan het TinQ Racespel is gratis, internetkosten zijn voor 
rekening van de deelnemer. TinQ kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele 
internet storingen waardoor het spel niet gespeeld kan worden. 

 
8. Per TinQ Grand Prix Spel editie zal 1 winnaar bepaald worden van een TinQ tankvoucher twv. 
150,-. Je gaat, als deelnemer/winnaar akkoord                                        met het feit dat een foto van de winnaar in 
combinatie met de tankvoucher op de social media kanalen van TinQQ4U en Grand Prix Radio 
gecommuniceerd zal worden. Het aanleveren van een selfie/foto winnaar met TinQ tankvoucher is 
een van de voorwaarden voor het uitkeren van de prijs. 

 
9. Leeftijd deelnemers, minimaal 16 jaar. 

 

10. Medewerkers van ENVIEM zijn uitgesloten van deelname. 

http://www.tinq.nl/max.korting/contact


Het spel 
 
1. TinQ Nederland B.V. houdt zich het recht voor het spel naar eigen goeddunken en zonder 
kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, zonder op enige wijze een verplichting 
aan deelnemers te hebben. 

 

2. Over het spel en de uitslag van het spel kan niet gecorrespondeerd worden. Alle informatie 
omtrent het TinQ Grand Prix Spel is te verkrijgen via www.tinq.nl/max.korting/grandprixspel 

 

3. TinQ Nederland B.V. garandeert niet dat deze website altijd beschikbaar zal zijn. Noch TinQ 
Nederland B.V., noch door haar ingeschakelde bedrijven of personen kunnen verantwoordelijk 
worden gehouden voor netwerk-, computer-, hardware-, of softwareproblemen van welke aard dan 
ook. 

 
4. Indien één of meer bepalingen van deze spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal TinQ 
Nederland B.V. een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van 
de nietige c.q. vernietigde regel benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. 

 

5. Deelname aan het TinQ Grand Prix Spel 2022 is alleen mogelijk indien de gevraagde gegevens 
incl. e-mailadres worden verstrekt. 

 
6. Voor deelname aan het spel dien je de top 3 uitslag (namen coureurs) van de Grand Prix te 
voorspellen, via de aparte spelpagina, in de TinQ4U app, vind je per speelweek alle actuele 
informatie. Via de app dien je de voorspelling in te voeren en te verzenden. 

 
7. TinQ Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens niet alleen ter uitvoering van het spel, maar 
ook om deelnemers van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van andere informatie. 

 

8. Bij deelname aan het TinQ Grand Prix Spel gaan de winnaars automatisch akkoord met 
publicatie van de namen en foto’s van de betreffende winnaars op de website 
www.tinq.nl/max.korting en de sociale media kanalen van TinQ4U en Grand Prix Radio 

 

9. Ben je een van de winnaars dan nemen wij contact met je op. Een winnaar/deelnemer dient 
alle contactgegevens correct en volledig ingevuld te hebben. Je gaat, als deelnemer/winnaar 
akkoord met publicatie van een foto en of video van de winnaar in combinatie met de gewonnen 
tankvoucher op de social media kanalen van TinQQ4U en Grand Prix Radio. Het aanleveren van 
een selfie/foto winnaar met TinQ tankvoucher is een voorwaarde voor het uitkeren van de prijs. 
 
10. De winnaar wordt in eerste instantie telefonisch benaderd. Indien er geen telefoonnummer in 
het TinQ4U account is ingevoerd, of er telefonisch geen contact wordt gekregen, zal TinQ de 
winnaar benaderen op het mailadres dat is ingevoerd in het TinQ4U account. De winnaar dient 
hier binnen 2 werkdagen op te reageren.  

 

Score, puntentelling, prijzen 
 
1. Door deelname aan het TinQ Grand Prix Spel 2022 maak je elke speleditie kans op een TinQ 
tankvoucher twv. €150,-. 
 
2. Speel je het hele TinQ Grand Prix seizoen mee (dus voorspel je alle uitslagen) dan maak je 
eveneens kans op de hoofdprijs aan het eind van de eerste periode tot de zomerstop van het 
TinQ GP Seizoen, een TinQ tankvoucher twv. 
€1.500,- en voor plaats 2 t/m 5 een tankvoucher t.w.v. €150,-. 

 

3. Per speleditie scoor je punten. de deelnemer aan het eind van de eerste periode tot de 
zomerstop van het TinQ GP Seizoen de meeste punten heeft gescoord zal de winnaar zijn van 
een TinQ tankvoucher twv. €1.500,- .

http://www.tinq.nl/max.korting
http://www.tinq.nl/max.korting


0 antwoord goed = 3 punten 
1 antwoord goed = 11 punten 
2 antwoorden goed = 22 punten 
3 antwoorden goed = 33 punten 

 

Via tinq.nl/max.korting zal de scorelijst actueel worden bijgehouden en zal jouw naam en ranking 
te vinden zijn als deelnemer. 

 

4. Eventuele kansspelbelasting en de aangifte van de prijzen komen voor 
rekening van TinQ Nederland B.V. 

 

5. TinQ Nederland B.V. handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele 
kansspelen. 

 
 

Uitslag en prijsuitreiking 
 

1. Voorspel tijdens elke TinQ Grand Prix Spel editie de de top van de aangegeven GP (namen 
coureurs invoeren). Door deelname maak je elke speleditie kans op een TinQ tankvoucher twv. 
€150,-. 

 

2. De winnaar(s) van de TinQ tankvoucher twv. €150,- worden bezocht door een TinQ/Grand 
Prix Radio medewerker of er zal gevraagd worden om het sturen van een selfie met de 
tankvoucher. De prijsuitreiking zal in beeld worden gebracht middels fotografie en/of video. De 
winnaar gaat (met deelname aan het spel) akkoord met publicatie van de foto en   videobeelden 
op de social media kanalen van TinQ4U en Grand Prix Radio. 

 
3. De prijs wordt pas uitgereikt nadat de winnaar een foto/selfie van hem/haar mét de 
ontvangen waarde cheque heeft gestuurd, of is gemaakt door een van de medewerkers. De 
selfie kan verstuurd worden naar maxkorting@tinq.nl. De beelden worden door TinQ 
gecommuniceerd op de verschillende social   media kanalen. 

 
4. TinQ Nederland B.V. zal de winnaar bekend maken via de Facebookpagina TinQ4U. Hiervoor 
zal TinQ Nederland B.V. eerst persoonlijk contact opnemen met elke winnaar. 

 

5. Het resultaat/de scores van het TinQ Grand Prix Spel worden elektronisch bepaald en door de 
notaris gecontroleerd. 

 
6. TinQ Nederland B.V. zal het resultaat van de betreffende TinQ Grand Prix Spel editie 
overhandigen aan mw. mr. Rianne C.M. Smit, notaris te Harderwijk. De notaris zal de uitslagen 
controleren aan de hand van het resultaat van TinQ Nederland B.V. 

 

7. Indien er meerdere deelnemers een gelijke uitslag hebben 
ingevoerd, zal er beoordeeld worden wie het eerst (in datum en tijdstip van deelname) de 
voorspelling heeft ingevoerd. 

 
 

Het TinQ Racespel 2022 wordt uitgegeven door: 
TinQ Nederland B.V. 
Ampèrestraat 5 
3846 AN Harderwijk 

 

Apple draagt geen juridische verantwoordelijkheid voor het TinQ Grand Prix Spel en Google 
heeft geen juridische verbondenheid met het TinQ Grand Prix Spel

http://tinq.nl/max.korting
mailto:maxkorting@tinq.nl


 


