
Actievoorwaarden verkiezing Den Haag kiest het beste boek van 2018 

 
1. Deelname  
 
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de verkiezing ‘Den Haag kiest het beste boek van 2018’, zoals 
vermeld op de website www.paagman.nl/besteboekdenhaag2018.  
1.2 Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van dinsdag 1 januari 2018 t/m woensdag 30 januari 2018.  
1.3 Op www.paagman.nl/besteboekdenhaag2018 zijn de boektitels zichtbaar die meedingen naar de titel ‘Den 
Haag kiest het beste boek van 2018’ en is alle informatie over de actie te lezen.  
1.4 Deelname aan deze actie staat open voor iedereen, met uitzondering van medewerkers van Paagman Den 
Haag B.V. (Paagman), Brein Boerderei en alle medewerkers van De Baas Research.  
1.5 Deelname is alleen mogelijk door binnen de gestelde actieperiode volgens de stemprocedure die hieronder 
omschreven is, te stemmen via www.paagman.nl/besteboekdenhaag2018 of via de stembussen in de winkels van 
Paagman.  
1.6 De deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de 
actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.  
1.7 Deelname aan deze actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.  
 
2. Speelwijze  
 
2.1 Op de website www.paagman.nl of op het in de winkels van Paagman in Den Haag verkrijgbare papieren 
stemformulier kunt u een boektitel kiezen waarvan u vindt dat deze de titel ‘Beste boek van 2018’ verdient. U kunt 
hierbij kiezen uit een voorselectie van 12 boektitels die zijn geselecteerd door de boekverkopers van Paagman.  
2.2 Zowel op de website als op het papieren stemformulier, kunt u zelf één boektitel opgeven die volgens u in 
plaats van de voorselectie van 12 boektitels de titel ‘Beste boek van 2018’ verdient. Voorwaarde is dat deze 
boektitel die u zelf opgeeft, is verschenen in 2018. Stemmen die worden uitgebracht op boektitels die niet in 2018 
zijn verschenen worden nietig verklaard en deelnemers die deze stem hebben uitgebracht zijn uitgesloten van het 
winnen van één van de prijzen.  
2.3 Wie één stem uitbrengt op een boektitel, een geldig en correct e-mailadres achterlaat en een geldige en 
correcte postcode in Den Haag opgeeft die toebehoort aan het adres waar de stemmer woonachtig is, maakt 
kans op een Paagman CadeauCard ter waarde van € 20,18 of een boekenpakket bestaande uit de voorselectie 
van 12 boektitels.  
2.4 De stemprocedure op de websites van Paagman verloopt als volgt: op de site kunt u één van de 
voorgeselecteerde titels selecteren óf een boektitel naar eigen keuze invullen in het daarvoor bestemde veld. Na 
uw selectie, klikt u op ‘stemmen’. Hierna ziet u een scherm waarin uw keuze wordt bevestigd en waar u uw 
emailadres en postcode dient in te vullen. U dient de ingevulde gegevens te bevestigen. Pas na deze bevestiging 
is uw stem geldig en uitgebracht.  
2.5 De stemprocedure in de winkels van Paagman verloopt als volgt: op het speciaal daarvoor bestemde en in de 
winkels van Paagman verkrijgbare stemformulier kunt u één van de voorgeselecteerde titels selecteren óf een 
boektitel naar eigen keuze invullen in het daarvoor bestemde invulveld. Tevens dient u op dit formulier uw naam, 
adres (incl. postcode) en emailadres in te vullen. Na het invullen van het stemformulier en deze in de stembus te 
hebben gestopt, is uw stem geldig en uitgebracht.  
2.6 Indien u op de website van Paagman geen geldig emailadres en / of geen postcode in Den Haag opgeeft die 
toebehoort aan het adres waar de stemmer woonachtig is, dan wordt uw stem niet meegewogen in de 
uiteindelijke telling die bepaalt welk boek wint in de verkiezing ‘Den Haag kiest het beste boek van 2018’.  
2.7 Indien u op het stemformulier in de winkels van Paagman geen geldig adres in Den Haag opgeeft die 
toebehoort aan het adres waar de stemmer woonachtig is, dan wordt uw stem niet meegewogen in de 
uiteindelijke telling die bepaalt welk boek wint in de verkiezing ‘Den Haag kiest het beste boek van 2018’.  
 
3. Uitreiking prijs  
 
3.1 De winnaars van de prijzen worden bepaald door uit alle ontvangen e-mailadressen en papieren formulieren 
volstrekt willekeurig de winnaars te selecteren.  
3.2 Indien u een winnaar bent, wordt u na afloop van de actieperiode uitsluitend per email op de hoogte gesteld 
van de gewonnen prijs. Daarvoor wordt het door u opgegeven e-mailadres gebruikt. De winnaar wordt uiterlijk 4 
weken na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht.  
3.3 De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.  
3.4 Voor zover geen onderdeel van deze actievoorwaarden voor de actie ‘Den Haag kiest het beste boek van 
2018’ gelden de standaard leveringsvoorwaarden die zijn opgenomen op www.paagman.nl/algemene-
voorwaarden. In geval van verschillen tussen deze actievoorwaarden en de standaard leveringsvoorwaarden 
gelden deze actievoorwaarden.  
3.5 In geval van misbruik door een winnaar van een prijs in de verkiezing Den Haag kiest het beste boek van 
2018’, zoals in geval van fraude, is de winnaar aan Paagman B.V. onmiddellijke teruglevering van de gewonnen 
prijs verschuldigd, en zijn alle door Paagman B.V. gemaakte kosten, waaronder incassokosten, volledig en met 
een minimum van € 200 per geval voor rekening van de winnaar.  
 



4. Aansprakelijkheid  
 
4.1 Paagman B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.  
4.2 Paagman B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of 
personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.  
4.3 Paagman B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken 
prijzen. De organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.  
 
5. Slotbepalingen  
 
5.1 Paagman B.V. kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment 
beëindigen.  
5.2 Alle auteursrechten op de inhoud van de website en bij de verkiezing en actie horende uitingen, waaronder 
alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Paagman B.V.  
5.3 Paagman B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de 
winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar. 
 

 
 


