
Veelgestelde vragen 

1. Wanneer wordt er gekozen? 
De eerste trekking zal eind maart 2019 zijn. Over enkele maanden dus! Daarna 
is het de bedoeling 1 tot 3 keer per jaar een droomervaring uit te laten komen. 
Dit betekent dat je een grote kans hebt om daadwerkelijk te winnen. Hoe cool is 
dat! 

2. Hoe weet ik dat een trekking eerlijk verloopt? 
De trekking zal altijd door een onafhankelijke derde worden gedaan. Op die 
manier weet je zeker dat de trekking eerlijk verloopt. 

3. Ik heb al eens een review geschreven. Hoef ik nu alleen nog maar mijn 
droomervaring te uploaden? 
Om mee te doen aan de actie verwachten we dat je een ‘verse’ review schrijft. 
Je mag je bestaande review ook kopiëren en op een ander platform opnieuw 
plaatsen. 

4. Waar ligt de grens? Is mijn droom te duur? 
Ultieme ervaringen hoeven niet per se honderden of duizenden euro’s te kosten. 
SPACEWINNER wil jou laten nadenken over jouw persoonlijke ultieme 
droomervaring. Daarom leggen wij van tevoren geen grens op. Als jouw 
droomervaring voor ons te kostbaar of om andere redenen onhaalbaar is, zullen 
we voor de loting contact met je opnemen om te kijken of de droom wellicht in 
een aangepaste vorm wel uitvoerbaar is. Indien dat niet het geval is zullen we je 
vragen naar alternatieve droomervaringen. 

5. Wat mag wel en wat mag niet? 
In principe leggen wij geen beperkingen op, zodat de opties voor jouw 
droombelevenis eindeloos zijn. Als jij een mooie ervaring voor een ander wenst 
of je hebt altijd al een bepaald goed doel willen ondersteunen, dan mag dat ook. 
Vanzelfsprekend zullen we niet meewerken aan ervaringen die niet toegestaan 
zijn en/of als aanstootgevend kunnen worden opgevat. 

6. Wie mogen er meedoen? 
Iedereen die bij SPACEWINNER huurt of heeft gehuurd mag deelnemen aan 
deze actie. Als je nog nooit bij SPACEWINNER hebt gehuurd, kun je ons 
helaas niet beoordelen en dus ook nog niet meedoen aan deze actie. 

7. Hoe lang blijft SPACEWINNER hiermee doorgaan? 
We zijn nog maar net begonnen! we vinden dat deze actie geweldig goed past 
bij ons en het idee is dan ook dat deze actie doorlopend zal plaatsvinden. 



8. Maken alleen huurders met een positieve review kans om te winnen? 
Ja, in principe wel. Alleen huurders die ons hebben beoordeeld met een 8 of 
hoger doen mee in de loterij. Okay, dat is onzin natuurlijk. Alle beoordelingen 
doen mee. Natuurlijk hopen we dat je tevreden bent, maar feedback is voor ons 
ook van belang om te streven naar de ultieme ervaring bij SPACEWINNER. 

9. Worden de dromen die worden gerealiseerd ook uitgelicht? 
Jazeker, door mee te doen geef je ons ook toestemming om jouw review, jouw 
droombeleving en de eventuele uitkomst van jouw droom vast te leggen en te 
communiceren. 

10. Waarom doet SPACEWINNER dit? 
Er zijn twee redenen waarom we dit doen: 
1. Wij willen graag de beste keuze zijn voor iedereen die wat extra ruimte kan 
gebruiken. Ook wij weten; je kunt niet altijd homeruns slaan, maar je kunt er 
wel naar streven. Dat is precies waar wij iedere dag mee bezig zijn. Om nieuwe 
huurders te overtuigen van onze werkwijze zijn reviews onvoorstelbaar 
belangrijk. Aangezien het schrijven van een review steeds meer wordt gezien 
als een opgave, willen we hiermee personen die toch de moeite nemen belonen. 
2. Wij vinden dit een te gekke manier om iets bijzonders terug te doen voor 
onze huurders. 

Staat je vraag er niet tussen. Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag. 

	  


