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Actievoorwaarden PFT 50 jaar Ga voor Goud van Knauf 

 
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie PFT 50 jaar Ga voor 

Goud (hierna: “de actie”), die wordt gehouden in opdracht van Knauf., handelend 

onder de naam Knauf, gevestigd aan het Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht, (hierna: 

“Knauf”), ter promotie van de PFT Limited Edition Gouden G4 machine (art. nr. 

764410 G4X 230/400V Ga voor Goud)  

 

2. Deelneming staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Deelnemers 

jonger dan 18 jaar dienen toestemming van hun ouder/verzorger(s) te hebben. 

Deelname aan de actie is kosteloos. 

 

3. Elke deelnemer ontvangt van Knauf gratis een Ga voor Goud Cap. ‘Deelnemer’ is 

iemand die zijn deelname aan de actie bevestigd door online akkoord te gaan met de 

actievoorwaarden én en een foto op Facebook te plaatsen met vermelding van de 

servicedealer en Knauf, onder de hashtag #pft50jaar. 

 

4. Prijs: tijdens de actie worden er diverse prijzen weggegeven. De eerste prijs is de helft 

van het aankoopbedrag van e machine terug en een excursie voor twee personen naar 

de PFT fabriek in Iphofen. De tweede prijs is vijf pallets MP 75 Diamant en een 

excursie voor twee naar de PFT fabriek. De derde prijs tot en met tiende prijs is een 

excursie voor twee naar de PFT fabriek in Iphofen. 

 

5. Hoe kun je meedoen? 

Na aankoop van jouw Gouden G4 machine (art. nr. 764410 G4X 230/400V Ga 

voor Goud) vul je het online formulier samen met je servicedealer in. Bevestig 

vervolgens jouw deelname door te reageren op de email van Knauf, waarin instructies 

staan om jouw foto op Facebook te plaatsen en je via een link online akkoord geeft op 

de actievoorwaarden. 

 

6. Instructies Facebook post: Maak een foto van jezelf met je splinternieuwe Gouden G4 

machine. Ga naar Facebook en maak een bericht. Upload jouw foto en vermeld in de 

tekst jouw servicedealer door ‘@[naam servicedealer] én Knauf door ‘@Knauf B.V.’  

Let op: alleen vermelding van de officiële Nederlandse bedrijfspagina Knauf B.V. op 

Facebook is geldig voor deze actie. 

 

7. Looptijd: vanaf 15 juni 2022 zolang de voorraad van de PFT Limited Edition Gouden 

G4 machines (art. nr. 764410 G4X 230/400V Ga voor Goud) strekt. Dit zijn in totaal 

100 machines. 

 

8. Bekendmaking 

De bekendmaking zal plaatsvinden nadat alle 100 machines zijn verkocht. De 

winnaars worden via een persoonlijk bericht naar het opgegeven e-mailadres op de 

hoogte gesteld. De winnaars worden tevens bekend gemaakt op de Facebook pagina 

van Knauf. 

https://www.facebook.com/knaufnl
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9. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. De prijs is niet inwisselbaar voor contant 

geld of andere prijzen. Knauf sluit iedere aansprakelijkheid voor de ter beschikking 

stelling en uitvoering van de prijs uit. Indien een prijs niet leverbaar is, ontvangt de 

prijswinnaar een andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming 

met deze actievoorwaarden.  

 

10. Deelname geschiedt voor eigen risico. Knauf is niet aansprakelijk voor enige schade, 

hoe ook genaamd, die deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan de actie. 

 

11. Knauf is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor door deelnemers opgegeven 

onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. 

 

12. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van Knauf, alsmede anderen die direct 

bij de organisatie van de actie zijn betrokken als ook al hun gezins- en familieleden. 

 

13. Knauf behoudt zich het recht om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van 

deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander 

onrechtmatig handelen ten aanzien van de actie.   

 

14. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Knauf.  

 

15. Knauf handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen voor 

zover deze op de actie van toepassing is. 

 

16. Op deze actie en de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele 

geschillen in verband met deze actie en/of deze voorwaarden zullen worden 

voorgelegd door de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij dwingendrechtelijk anders 

is bepaald.  

 

17. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, typefouten. 

 

 

Utrecht, juni 2022  

 


