ACTIEVOORWAARDEN
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor de actie ‘Zonnige kijk op Zorg’ (verder te noemen: ‘de actie’) ingezet voor Rivas Zorggroep
(verder te noemen: ‘de organisator’), gevestigd en kantoorhoudende te Gorinchem.
2. Het betreft een tijdelijke actie in de periode van 11 juli tot en met 12 september 2016. Deelnemers maken kans op de onder
artikel 4 genoemde prijzen.
3. De gegevens van deze actie worden door de organisator verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving. De
gegevens worden, tot wederopzegging, voor commerciële doeleinden gebruikt.
4. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene actievoorwaarden.
Artikel 2. Deelname
1. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen, ook voor medewerkers van de organisator.
2. Aan deze actie zijn geen deelnamekosten verbonden.
3. De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
4. De actie-uitleg en spelregels staan vermeld op www.zonnigekijkopzorg.nl.
5. Door deel te nemen geef je de organisator het recht om kleine aanpassingen aan de inzending te verrichten, zoals het
toevoegen van een afbeelding of het inkorten dan wel redigeren van teksten.
6. Minderjarigen mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouder(s) / verzorger(s).
Artikel 3. Spelregels
1. Er kan uiterlijk tot en met vrijdag 9 september 2016 ingezonden worden.
2. Alleen mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Rivas komen in aanmerking voor de prijs.
3. Voor deelname moeten deelnemers akkoord geven voor ‘akkoord spelvoorwaarden’.
Artikel 4: Winnaars en (uitkering) prijzen
1. De te winnen prijs staat vermeld op de website www.zonnigekijkopzorg.nl.
2. In totaal worden er maximaal dertien prijzen weggeven aan dertien winnaars.
3. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.
4. Per persoon wordt slechts één prijs uitgekeerd.
5. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Als de prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft deze
eigendom van de organisator. Ook bij weigering van de prijs vervalt deze aan de organisator.
Artikel 5: Publicatie prijswinnaars
1. De winnaars stemmen, door deelname aan deze actie, toe dat zijn/haar naam en foto wordt gepubliceerd op www.
zonnigekijkopzorg.nl en www.rivas.nl.
2. De winnaars stemmen, door deelname aan deze actie, toe dat zijn/haar naam en foto wordt gebruikt in communicatiemiddelen van Rivas Zorggroep, waaronder een persbericht en social media.
3. De winnaars zijn niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doen afstand van enige aanspraak in verband
met publicatie en publiciteit. Alle eventuele (publicatie en publicitaire) materialen zullen het volledig eigendom zijn c.q.
worden van de organisator.
Artikel 6: Reclamering
1. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Artikel 7: Slotbepalingen
1. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan en/of fouten van het netwerk;
internetsites; software of hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van
deelnamegegevens. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid hiermee verband houdend volledig uit.
2. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, veroorzaakt door of verband
houdende met deze actie of de door de organisator uit te keren prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van
de organisator in verband met deze actie wordt geheel en volledig uitgesloten.
3. Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de organisator.
4. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, de actie stop te zetten
dan wel te annuleren indien - al dan niet binnen zijn invloedssfeer gelegen - bijzondere omstandigheden daartoe
aanleiding geven.
5. Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
Aldus opgemaakt te Gorinchem, 30 juni 2016

