BETACARE
BENODIGDE BETAPOINTS: 1.500
Voorwaarden voor het ontvangen van de premie “BetaCare zaadgoed 2021” en van de EURO
50,00 droogtebonus in het kader van het service- en premieprogramma “BetaPoint” van de
Betaseed GmbH

De onderstaande bepalingen regelen de voorwaarden voor het ontvangen van de premie
“BetaCare zaadgoed 2021” (hierna te noemen “premie”) en de voorwaarden voor het ontvangen
van een droogtebonus van EURO 50,00 op basis van de premie in het kader van het service- en
premieprogramma “BetaPoint” van de Betaseed GmbH (hierna te noemen “Betaseed”).
1. Ontvangen van de premie “BetaCare zaadgoed 2021”
1.1 Uitsluitend geregistreerde deelnemers van het service- en premieprogramma “BetaPoint” van de
Betaseed GmbH (hierna te noemen “deelnemer/s”) kunnen de premie “BetaCare zaadgoed 2021”
ontvangen.

1.2 Om de premie te kunnen ontvangen, moet een deelnemer 1.500 van de op zijn BetaPoint account
gespaarde BetaPoints inwisselen in de BetaPoint premieshop tegen de premie.

2. Gelimiteerde beschikbaarheid van de premie
2.1 Het premie-aantal, dat een deelnemer tegen elk 1.500 BetaPoints kan inwisselen, wordt uitsluitend
beperkt door het aantal BetaPoints op het account van de deelnemer. Een deelnemer kan dus meerdere
keren 1.500 BetaPoints inwisselen tegen telkens één premie.

3. Beperking van de periode voor het inwisselen van de premie tegen 1.500 BetaPoints
De tijdspanne waarin een deelnemer 1.500 BetaPoints kan inwisselen tegen de premie is beperkt en
uitsluitend mogelijk in de periode van 1 februari 2021 tot en met 15 juni 2021 (24:00 uur).
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4. Beschrijving van de premie
Deelnemers die een premie hebben ontvangen doordat zij de betreffende BetaPoints hebben ingewisseld,
krijgen, wanneer aan de hierna in punt 5 vermelde voorwaarden (“Voorwaarden voor het ontvangen van
de droogtebonus”) is voldaan, van Betaseed voor iedere door hen ingeruilde premie een droogtebonus
van EURO 50,00 (hierna te noemen “droogtebonus”).

5. Voorwaarden voor het ontvangen van de droogtebonus
5.1. Om de droogtebonus voor een premie te kunnen ontvangen, moet aan de volgende twee voorwaarden
zijn voldaan:

5.1.1 Bij het inwisselen van 1.500 BetaPoints tegen een premie heeft de deelnemer een van de
onderstaande weerstations van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut uitgekozen en
aangegeven:

Weerstation Gemiddelde neerslag in mm Drempelwaarden in mm
Lelystad
199,3
157,6
Vlissingen
163,7
96,4
Hoogeveen 180,6
132,1
Marknesse 197,2
131,1
Westdorpe 163,3
105,4
Eelde
173,3
129,9
Nieuw Beerta 166
143,5
Berkhout
185,8
124,1
De Bilt
180,5
140
Leeuwarden 193,1
143,2
Deelen
180,7
110,6
Heino
176,3
112,1
Hupsel
166,7
119,7
Twente
157,5
96,4
Rotterdam
183,9
108,6
Cabauw
170,4
113,7
Gilze-Rijen 159,4
111,3
Herwijnen
168,4
114,4
Eindhoven
156,7
95,6
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Weerstation
Volkel
Ell
Maastricht
Arcen
Shiphol

Gemiddelde neerslag in mm Drempelwaarden in mm
156,2
90,1
135,4
88,6
165,6
106,5
155,2
76,6
194,5
117,6

5.1.2 De in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 (hierna te noemen “vastgestelde
periode”) gemeten hoeveelheid neerslag van het door de deelnemer in overeenstemming met punt 5.1.1
uitgekozen weerstation blijft onder de in punt 5.1.1 van de tabel voor het door de deelnemer uitgekozen
weerstation vastgestelde drempelwaarde.

5.1.3

Wanneer aan één van de twee of aan allebei van de onder 5.1.1 en 5.1.2 vastgestelde voorwaarden

niet is voldaan, ontvangt de deelnemer geen droogtebonus voor zijn ingewisselde premie en komt de
premie te vervallen, zonder dat daar iets anders voor in de plaats komt.

6. Beschikbaarheid van de weersgegevens
6.1 Voor het vaststellen van de in de vastgestelde periode gemeten hoeveelheid neerslag door een van de
in punt 5.1.1 vermelde weerstations en daarmee voor de vaststelling, of de in punt 5.1.1 vermelde
drempelwaarde voor het desbetreffende weerstation niet is gehaald, zijn in principe uitsluitend de
gegevens, zoals deze door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut in dit betreffende
weerstation zijn gemeten, van doorslaggevende betekenis. De gegevens over de gemeten hoeveelheid
neerslag zal Betaseed ontlenen aan het portaal van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

6.2 Indien de door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut in de vastgestelde periode gemeten
hoeveel neerslag op één, meerdere of op alle van de in punt 5.1.1 vermelde weerstations voor Betaseed
dan wel objectief om om het even welke reden niet beschikbaar zijn, behoudt Betaseed zich het recht voor
om terug te vallen op de door een ander weerstation van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut gemeten hoeveelheid neerslag, welk station maximaal 20 km is verwijderd van het weerstation,
waarvoor geen metingen van de hoeveelheid neerslag beschikbaar zijn (hierna te noemen “vervangend
station”). De hoeveelheid neerslag zoals gemeten door dit vervangende station is dan van doorslaggevende
betekenis voor de vaststelling of de vermelde drempelwaarde niet is gehaald en of de deelnemer een

Pagina | 3

droogtebonus ontvangt.

6.3. Indien de in de vastgestelde periode gemeten hoeveelheid neerslag om welke reden dan ook op geen
enkel vervangend station beschikbaar zou zijn voor Betaseed dan wel objectief, behoudt Betaseed zich het
recht voor om terug te vallen op de door het weerstation van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut gemeten hoeveelheid neerslag, welk weerstation zo dicht mogelijk in de buurt van het in punt
5.1.1 vermelde weerstation, waarvoor geen gemeten hoeveelheid neerslag ter beschikking staat, staat
opgesteld. De door dit weerstation gemeten hoeveelheid neerslag is dan van doorslaggevende betekenis
voor de vaststelling, of de vermelde drempelwaarde niet is gehaald en of de deelnemer een droogtebonus
ontvangt.

6.4. Indien voor de vastgestelde periode om welke reden dan ook de volgens punt 6.2. noch de volgens
punt 6.3. gemeten hoeveelheden neerslag beschikbaar zijn voor Betaseed dan wel objectief, behoudt
Betaseed zich het recht voor om de actie met de premie te beëindigen. In dat geval ontvangt iedere
deelnemer de door hem ingewisselde BetaPoints retour op zijn account.

7 Kennisgeving en overschrijving van de droogtebonus
7.1 Alle deelnemers worden uiterlijk op 30 september 2021 per e-mail door Betaseed geïnformeerd over
de hoeveelheid neerslag, zoals deze in de vastgestelde periode door het door hen ten behoeve van hun
premie uitgekozen weerstation is gemeten en tevens daarvan in kennis gesteld, of aan de voorwaarden
voor de betaling van de droogtebonus door Betaseed aan de desbetreffende deelnemer is voldaan.

7.2 Deelnemers, bij wie aan de voorwaarden voor de betaling van de droogtebonus is voldaan (hierna te
noemen “premiewinnaar”), zullen in de e-mail worden verzocht om hun adres in BetaPoint per omgaande
te controleren en eventueel aan te passen. Binnen één maand nadat de e-mail aan de premiewinnaars is
verzonden, zal Betaseed de premiewinnaars een cheque met de aan hen toekomende droogtebonus
toesturen aan het bij BetaPoint opgegeven adres.

7.3 Met de toezending van de cheque met de aan de premiewinnaar toekomende droogtebonus aan het
bij BetaPoint opgegeven adres van de premiewinnaar wordt Betaseed vrijgesteld van haar verplichting tot
nakoming.
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8 Slotbepalingen
8.1 Voor zover hiervoor niet uitdrukkelijk iets anders is vermeld, gelden aanvullend de “voorwaarden
voor deelname aan BetaPoint, het service- en premieprogramma van de Betaseed GmbH” in het
bijzonder het daar vermelde punt 5 (“inwisselen van BetaPoints en premies”) zoals deze kunnen worden
geraadpleegd onder www.betaseed.de /betapoint“.

8.2 Betaseed behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.

Frankfurt, 31 januari 2021
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