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Een mooie prijs winnen én iets goeds doen voor het milieu? Doe mee aan de 
winactie ‘Lever uw oude t-tag in’. Lees hier de volledige actievoorwaarden. 
 

1. Dit is een actie van Movenience B.V.  
Movenience B.V. is een dochterbedrijf van N.V. Westerscheldetunnel, 
statutair gevestigd te Stationspark 8, 4462 DZ Goes. 
 

2. De voorwaarden gelden voor de actie ‘Lever uw oude t-tag in’ 
U aanvaardt deze voorwaarden door uw oude t-tag bij ons in te 
leveren, via de retourenvelop in het verzenddoosje van de nieuwe t-tag 
of bij één van de inleverpunten.  
 

3. De actie geldt van 1 september 2019 tot en met 1 september 2024. 
 

4. Wat houdt de actie in? 

 De winactie is een actie waarin we u vragen uw oude t-tag in te 

leveren, nadat u uw nieuwe t-tag heeft ontvangen. U kunt dus 

alleen oude witte t-tags inleveren die u heeft omgeruild voor 

een nieuwe t-tag.  

 U doet mee door uw oude t-tag bij ons in te leveren, via de 

retourenvelop in het verzenddoosje van de nieuwe t-tag of bij 

één van de inleverpunten.  

 Ieder jaar verloten we een prijs. Deze prijs bestaat uit een 

prijspakket en een tegoedbon voor het evenement ‘De Nacht 

van de Tunnel’ bij de Westerscheldetunnel voor 2 personen.  

 De tegoedbon is te verzilveren tijdens de Nacht van de Tunnel. 

In overleg met N.V. Westerscheldetunnel wordt de datum 

bepaald. 

 
5. U kunt deelnemen aan deze actie, als u 

klant bent bij Movenience en bent uitgenodigd om uw oude t-tag om te 
ruilen voor een nieuwe t-tag.  
 

6. Wanneer mag u niet meedoen met deze actie? 
Werknemers van zowel Movenience als N.V. Westerscheldetunnel zijn 
uitgesloten van deelname.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.movenience.nl/omruilen
http://www.movenience.nl/omruilen
https://www.westerscheldetunnel.nl/nl/nacht-van-de-tunnel/
https://www.westerscheldetunnel.nl/nl/nacht-van-de-tunnel/
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7. Hoe bepalen wij de winnaars? 
Gedurende de actieperiode loten we ieder jaar een winnaar.  

 
8. Hoe informeren wij de winnaars? 

 Winnaars krijgen bericht binnen 1 week na loting.  

 Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen 
bericht.  

 
9. Voor klachten over deze actie kunt u een e-mail sturen naar 

klantenservice@movenience.nl.  
U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie.  

 
10. Movenience beslist zelf over situaties die niet in deze 

actievoorwaarden zijn geregeld.  
 

11. Wat geldt er nog meer voor deze voorwaarden? 

 Alle correspondentie is in het Nederlands. 

 Over de uitslag of de opzet van deze actie wordt niet 
gecorrespondeerd. 

 De tegoedbon voor de Nacht van de Tunnel is alleen bij 
N.V. Westerscheldetunnel te verzilveren en niet 
inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten.  

 Er is geen vervangende prijs als besloten wordt de 
tegoedbon niet te verzilveren. 

 Indien een winnaar de prijs niet accepteert, zal er geen 
nieuwe loting plaatsvinden.  

 De naam en de woonplaats van de prijswinnaars en de 
foto’s van de prijsuitreiking kunnen worden gebruikt voor 
promotionele doeleinden. 

 

 

mailto:klantenservice@movenience.nl

