
Actievoorwaarden Adventskalender actie Ontdek Dijk en Waard 2022

Beschrijving: 
Maak iedere dag kans op één van de prijzen van de Ontdek Dijk en Waard
Adventskalender 2022 door deel te nemen aan de loting via Facebook. In totaal zijn
24 prijzen te winnen, waarop er op iedere dinsdag vanaf 6 t/m 27 december alle
prijswinnaars bekend worden gemaakt op Facebook en ook bericht krijgen via e-mail.

Periode: 
De actie start op donderdag 1 december 2022 en eindigt op donderdag 24
december. De aanwijzing van de winnaar(s) van de prijzen geschiedt op onpartijdige
wijze. De Organisator (Stichting Promotie Dijk en Waard) wijst de winnaar aan op
Facebook door de winnaars (Deelnemers) een openbaar bericht te plaatsen op
Facebook op iedere dinsdag van de maand december. De winnaar(s) moet(en)
binnen twee weken na bekendmaking zijn/haar adres opgeven voor verzending van
de prijs. Als geen adres wordt opgegeven binnen die twee weken, komt de prijs te
vervallen. Als binnen twee weken na opgeven van het adres geen prijs is ontvangen,
kunt u navraag doen via info@ontdekdijkenwaard.nl tot zes weken na einde van de
actie.  

Deelname: 
Deelname is gratis. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en hun vaste
woonplaats in Nederland hebben. Voor minderjarigen geldt dat toestemming van
ouders is vereist. Per deelnemer kan slechts één deelname per dag worden
ingezonden.

Om deel te nemen aan de actie moeten de volgende stappen door de Deelnemer
worden voltooid: 

1. Het Facebook account volgen van Ontdek Dijk en Waard. 
2. De post over de Adventskalender delen, taggen of liken (per dag verschillend)

en/of een reactie plaatsen onder de post op Facebook met daarin vermeld met
wie hij/zij samen af wilt tellen tot kerst en waarom. Zowel de Deelnemer als de
getagde persoon maken kans op het winnen van een Adventskalender. 

Prijzen:
De gewonnen prijzen kunnen niet geruild/ingewisseld worden voor geld.

Per prijs verschilt de afhandeling. Enerzijds kan het zijn dat de prijs opgestuurd
wordt, anderzijds kan het ook zijn dat de prijswinnaar naar de locatie moet gaan om
de prijs te claimen. Enkele prijzen zijn op basis van beschikbaarheid. In overleg met
de sponsor wordt een datum gepland (voor een workshop o.i.d.).
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Bevestiging: 
Door aan deze actie deel te nemen, bevestigt u dat u de hier beschreven
voorwaarden aanvaardt. 

Privacy: 
De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens
van de Deelnemer die worden verzameld via deze actie. De Organisator bewaart
jouw persoonsgegevens zo lang als de actie voortduurt. Na het beëindigen van de
Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd.  

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en
worden niet verkocht of aan derden verstrekt. 

Met het deelnemen aan de actie geeft de deelnemer toestemming aan de
organisator om de inzendingen van de deelnemer te gebruiken voor de volgende
promotionele doeleinden: plaatsen op Facebook. 

Aansprakelijkheid 
De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet
aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze actie voortvloeiende schade
en/of aanvullende kosten. 

De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de
door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als
gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator
verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen. 

De organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt
door derden, zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of
softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde
of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen
en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden
gesteld voor vergissingen in het drukwerk. 

De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of
grove schuld aan de zijde van organisator.

Klachten 
Als u vragen en/of klachten heeft over deze actie, neem dan contact op met Ontdek
Dijk en Waard, info@ontdekdijkenwaard.nl.

mailto:info@ontdekdijkenwaard.nl

