
 
Algemene voorwaarden voor deelname aan de loting 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de loting van vouchers ter waarde van €500 in het 
kader van de Subsidieregeling Reductie Energieverbruik Zaanstad 2021 (hierna: RRE subsidieregeling) 
zoals deze wordt uitgevoerd door de gemeente Zaanstad. Gemeente Zaanstad voert de subsidie uit in 
samenwerking met Winst uit je woning: Samen inkopen B.V. Door deelname aan de betreffende loting gaat 
de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. 
 
 
Deelname  
 

1. Aan de loting van vouchers ter waarde van €500 kan worden deelgenomen gedurende de looptijd 
van de RRE subsidieregeling van Zaanstad.   

2. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, 
3. Winst uit je woning: Samen inkopen B.V. beheert een website voor het inleveren van de vouchers 

(www.winstuitjewoning.nl/zaanstad). Bij verzilveren van een €70 voucher op de website 

www.winstuitjewoning.nl/zaanstad komt de aanvrager in aanmerking voor een voucher van €500 

voor grote energiebesparende maatregelen. Indien hierin geen interesse is, wordt dat per link in de 
mail aan (voucher@winstuitjewoning.nl) aangegeven. 

4. Uit de aanvragers die interesse hebben in een €500 voucher, worden door Winst uit je Woning: 
Samen inkopen B.V. de winnaars van een €500 voucher geloot. Loting en toekenning  van de €500 
vouchers vindt plaats telkens nadat een hoeveelheid van 500 vouchers ter waarde van €70 is 
verzilverd. Er worden maximaal 250 vouchers verloot.  

 
Winnen van de voucher ter waarde van €500 
  

5. De winnaars van de vouchers van €500 zullen door middel van een willekeurige loting (met behulp 
van een onpartijdig computerprogramma) worden aangewezen.  

6. Alleen de winnaars van een voucher van €500 ontvangen persoonlijk bericht via email. Niet alle 
deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag.  

7. In de mail waarin wordt aangegeven dat de ontvanger winnaar is van de €500 voucher worden de 
voorwaarden voor deelname aan de loting meegezonden, wordt de productenlijst toegevoegd, en 
wordt aangegeven dat de voucher uiterlijk binnen 10 weken verzilverd dient te worden. 

8. Indien de voucher van €500 niet binnen 10 weken verzilverd wordt, wordt de € 500 voucher terug in 
de loting geplaatst. 

9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
10. De voucher staat op adres van de winnaar. De voucher is niet overdraagbaar.  

11. De lijst met producten en diensten met de voorwaarden voor subsidie voor de voucher van €500 

staan op www.winstuitjewoning.nl/zaanstad. 

 
Aansprakelijkheid en overige voorwaarden 

12. Indien in de RRE subsidieregeling  bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van 
deze algemene spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde 
in deze voorwaarden.  

13. Bij vragen over de vouchers kan worden gekeken dan bij de veel gestelde vragen op 

www.winstuitjewoning.nl/zaanstad of gebruik worden gemaakt van de chathulp op de website of 

kan een e-mail gestuurd naar voucher@winstuitjewoning.nl. Ook kan worden gebeld met de 

helpdesk van Winst uit je woning op telefoonnummer 023 583 69 36. 
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