
Actievoorwaarden winactie ‘Money Planner’ 

De winactie “Money Planner” wordt georganiseerd door PGGM Services B.V. (hierna te 
noemen: ‘PGGM&CO’). Door deel te nemen aan deze winactie accepteer je de 
toepasselijkheid van deze actievoorwaarden. 
 
 
- In de periode van 21 september t/m 28 september 2021 kunnen leden via de webpagina van 
PGGM&CO 
deelnemen aan de actie. Dit gebeurt via een formulier waarop leden hun voornaam, 
achternaam, e-mailadres en hun bespaartip achterlaten. 
- Deelnemers maken kans op een Rit Money Planner. In totaal geeft PGGM&CO 10 Money Planners 
weg. Deze worden bij de winnaars thuisbezorgd. 
- De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs. 
- Leden kunnen eenmalig deelnemen aan deze actie. Deelname is gratis. 
- Deelname aan deze actie is alleen geldig als alle velden van het formulier zijn ingevuld. 
- Deelnemers zijn werkzaam in de sector zorg en welzijn. 
- Deelnemers gaan akkoord met anonieme publicatie van hun ingestuurde bespaartip. 
- PGGM&CO maakt op dinsdag 28 september 2021 de 10 winnaars bekend op de website van 
PGGM&CO en via een e-mailbericht, gericht aan de deelnemers van de winactie. 
- De winnaars worden gekozen op basis van de ingestuurde tips. De redactie van PGGM&CO 
kiest de 10 leukste tips uit. 
- De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd. 
- Medewerkers van PGGM&CO zijn uitgesloten van deelname. 
- PGGM&CO behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de winactie ‘Money planner’ 
te staken of te wijzigen wanneer omstandigheden dat naar haar oordeel met zich meebrengen. Dit 
zonder dat PGGM&CO daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens 
deelnemers.  
- Deze winactie is alleen voor leden van PGGM&CO.  
- De persoonsgegevens die in het kader van deze actie door PGGM&CO worden 
verkregen, worden alleen gebruikt voor het versturen van correspondentie met de winnaars en niet 
aan derden verstrekt. 
- PGGM&CO verstrekt uitsluitend de gegevens van de winnaars aan derden als dit 
noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de prijs. 
 
Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 14 september 2021. 


