
VOORWAARDEN JUBILEUMACTIES 

ZUIDSTAD MAKELAARS - 40 JAAR EXPERT 

WIE ORGANISEERT DEZE JUBILEUMACTIES? 
Deze acties worden georganiseerd door Zuidstad Makelaars ter gelegenheid van haar 40 jaar bestaan. Zuidstad Makelaars, 

Strevelsweg 639, 3083 LR Rotterdam (hierna “ZUIDSTAD MAKELAARS”). 

WAARVOOR GELDEN DEZE VOORWAARDEN? 
De voorwaarden gelden voor de 4 jubileumacties van ‘ZUIDSTAD MAKELAARS’: 

- WIN EEN GRATIS BEMIDDELING; 

- PROFITEER VAN 40% KORTING; 

- KLEUR MEE MET DE KLEURWEDSTRIJD; 

- ONTVANG DE 40-JAAR ATTENTIE.  

Deze voorwaarden zijn te raadplegen, printen en downloaden op ZUIDSTAD.NL 

WANNEER GELDEN DEZE JUBILEUMACTIES?  
De periode loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. 

WAT HOUDT DE ACTIE ‘WIN EEN GRATIS BEMIDDELING’ IN? 
Iedere opdrachtgever die in bovengenoemde periode een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven aan ZUIDSTAD 

MAKELAARS maakt kans op een volledig gratis bemiddeling. Hieronder valt zowel een bemiddeling ten behoeve van de 

verkoop van uw woning als een bemiddeling ten behoeve van de aankoop van uw woning. Er wordt één gratis bemiddeling 

verloot.  

HOE WORDT DE WINNAAR BEPAALD?  
Een afschrift van elke getekende opdracht tot dienstverlening die binnen actieperiode is getekend wordt in bewaring 

gegeven bij de notaris. De winnaar wordt bepaald middels loting, welke achteraf plaatsvindt via de notaris.  

WAT HOUDT DE ACTIE ‘PROFITEER VAN 40% KORTING’ IN? 
Iedere opdrachtgever van ZUIDSTAD MAKELAARS ontvangt in genoemde periode een korting van 40% op de 

promotiekosten, waarbij de keuze gemaakt kan worden uit het basis pakket, medium pakket of excellent pakket. De kosten 

van deze pakketten zijn vermeld in onze verkoopbrochure en bedragen respectievelijk € 395,-, € 595,- en € 795,-.  

WAT HOUDT DE ACTIE ‘KLEUR MEE MET DE KLEURWEDSTRIJD’ IN? 
ZUIDSTAD MAKELAARS vraagt kinderen van 0-12 jaar hun droomhuis te tekenen en het te-koop bord in te kleuren. De 

mooiste tekeningen worden beloond met een prijs t.w.v. € 100,--. 

HOE KAN IK MEEDOEN MET DE KLEURWEDSTRIJD? 

Hiervoor moet je gebruik maken van de kleurplaat die te downloaden is op ZUIDSTAD.nl. Je ouder of voogd moet schriftelijk 

toestemming hebben gegeven dat je mee mag doen aan de wedstrijd door onderaan je tekening aan te vinken dat ze 

akkoord gaan met deze wedstrijdvoorwaarden. Je mag een keer meedoen aan de wedstrijd en dus maar een tekening 

inleveren. Je moet de tekening helemaal zelf maken en je mag dus niet worden geholpen door iemand anders. Kinderen 

van medewerkers van ZUIDSTAD MAKELAARS en hun naaste verwanten zijn uitgesloten van deelname. Deelname aan de 

wedstrijd is gratis.  Je kan je tekening inleveren via info@zuidstad.nl of in de brievenbus van ZUIDSTAD MAKELAARS 

(STREVELSWEG 639, ROTTERDAM). 

WAT KAN IK WINNEN MET DE KLEURWEDSTRIJD? 
De mooiste tekeningen worden beloond met een prijs t.w.v. € 100,--. In drie leeftijdscategorieën wordt een winnaar 

bepaald: 0-4 jaar, 5-8 jaar en 9-12 jaar. Voor de leeftijdscategorie 0-4 jaar: een Vloerpuzzel Rotterdam ter waarde van 25 

euro met een BOL.COM cadeaupas ter waarde van 75 euro. Voor de leeftijdscategorie 5-8 jaar: een Rotterdams speelkleed 

ter waarde van 50 euro met een BOL.COM cadeaupas ter waarde van 50 euro. Voor de leeftijdscategorie 9-12 jaar: een 

BOL.COM cadeaupas ter waarde van 100 euro. De BOL.COM cadeaupas is om een start te maken met het inrichten van je 

slaapkamer in je eigen droomhuis. Als je een prijs hebt gewonnen, ontvang je bericht op het opgegeven e-mailadres van je 

ouder/voogd. 

Prijzen zijn niet in te wisselen voor contant geld of een andere prijs. ZUIDSTAD MAKELAARS behoudt zich het recht voor om 

de prijs te vervangen door een alternatief met gelijke waarde in het geval van onvoorziene omstandigheden. 



ZUIDSTAD MAKELAARS behoudt zich het recht voor om een alternatieve winnaar aan te wijzen en de prijs aan een andere 

deelnemer te geven in het geval dat er bij ZUIDSTAD MAKELAARS gegronde vermoedens bestaan dat een deelnemer 

gehandeld heeft in strijd met deze voorwaarden of zich op een manier heeft gedragen die door ZUIDSTAD MAKELAARS als 

ongepast, onwettig of beledigend wordt ervaren. 

WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS? 
Om aan deze wedstrijd mee te kunnen doen vul je je gegevens in op de tekening. Deze gegevens worden gebruikt om de 

wedstrijd op de juiste manier uit te voeren en een eventueel gewonnen prijs aan je uit te kunnen reiken. Verder kan 

ZUIDSTAD MAKELAARS je naam, je leeftijd en je tekening vermelden op ZUIDSTAD.NL en andere mediakanalen waarvan 

ZUIDSTAD MAKELAARS gebruikt maakt. Door mee te doen aan de wedstrijd, het verstrekken van deze gegevens en het 

ondertekenen van de wedstrijdvoorwaarden, stemmen jij en jouw ouder/voogd ermee in dat deze gegevens op deze 

manier gebruikt worden. 

WAT HOUDT DE ACTIE ‘ONTVANG DE 40-JAAR ATTENTIE’ IN? 
Wanneer u ons in de jubileumperiode uitnodigt voor een vrijblijvend adviesgesprek over de verkoop van uw woning 

ontvangt u van ons de 40-jaar attentie. Want wie jarig is trakteert! 

WAT ALS IK EEN OPMERKING OF KLACHT HEB OVER DE JUBILEUMACTIES?  
Vragen, opmerkingen of klachten omtrent deze actievoorwaarden en/of deze wedstrijd kan je indienen bij ZUIDSTAD 

MAKELAARS B.V., t.a.v. J.J. van den Bosch, Strevelsweg 639, 3083 LR Rotterdam. 

EN DAN NOG WAT ANDERE PUNTEN 
Wij besteden veel aandacht aan de organisatie van deze jubileumacties. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie 

hierover niet volledig of onjuist is of dat wij de jubileumacties en/of voorwaarden moeten aanpassen of de jubileumacties 

vroegtijdig moeten staken. Wij zijn hiervoor of voor enige andere schade voortvloeiend uit deze jubileumacties, niet 

aansprakelijk. Wij kunnen deelnemers diskwalificeren als wij van mening zijn dat de deelnemer niet volgens deze 

voorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier frauduleus gedraagt. Als een bepaling uit deze 

voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen uit deze voorwaarden. 

Wij zullen die nietige of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling. Wij accepteren geen enkele 

verantwoordelijkheid voor netwerk-, computer-, of softwarestoringen van welke aard dan ook, die leiden tot het niet of 

vertraagd downloaden van het formulier. 

 

Deze jubileumacties en haar voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. 


