Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie
Hoe doet u mee met de prijsvraag van het Waterschap Rijn en IJssel?
Deze prijsvraag/winactie wordt georganiseerd door Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem in het
kader van de open dag d.d. 2 juni 2018, waarin de campagne ‘Weet van Water’ centraal staat. Met
als doel: mensen waterbewust te maken en hun eigen tuin watervriendelijker in te richten.
Om deel te nemen aan de prijsvraag/winactie en mee te dingen voor de prijs, moeten deelnemers het
prijsvraagformulier invullen en de vragen beantwoorden. Een jury van Waterschap Rijn en IJssel
beoordeelt vervolgens alle antwoorden en selecteert een winnaar gebaseerd op originaliteit en de
kwaliteit van de antwoorden.
Alle vragen over deze prijsvraag/winactie dienen aan Waterschap Rijn en IJssel te worden gericht;
Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem of per e-mail: info@weetvanwater.nl
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing
op de prijsvraag/winactie op de folder van de open dag d.d. 2 juni 2018, die wordt georganiseerd
door het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem. (Aanbieder). Door deelname aan de
betreffende prijsvraag/winactie gaat de Deelnemer akkoord met de onderstaande algemene
voorwaarden prijsvraag/winactie.
1.2 Aanbieder is gerechtigd de prijsvraag/winactie op enig moment vóór de sluitingsdatum te
beëindigen of aan te passen, of de regels aan te passen door een dergelijke aanpassing of
beëindiging op de website www.weetvanwater.nl bekend te maken.
Artikel 2. Deelnamevereisten
2.1 Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en in het werkgebied van Aanbieder wonen (zie link
website voor overzicht werkgebied). Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in
Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland. Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor
uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
2.2 Deelname is geheel kosteloos en vrijblijvend.
2.3 Deelname is niet toegestaan door het management, medewerkers, bestuurders, inhuurkrachten
en toeleveranciers van Aanbieder.
2.4 De Aanbieder is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij
van mening is dat de Deelnemers niet conform de algemene voorwaarden prijsvraag/winactie
handelen, dan wel indien de Deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang
verschaffen tot de prijs- vraag/winactie, of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke
wijze beïnvloeden.
2.5 Een geldige inzending moet antwoord geven op de vragen en moet voldoen aan de in deze
algemene voorwaarden genoemde eisen. Het inzenden van opmerkingen of werk van anderen
wat het auteursrecht van derden aantast maakt uw inzending ongeldig.
2.6 Aanbieder behoudt zich het recht voor om antwoorden die afwijken van het thema, die
aanstootgevend zijn, of op andere wijze niet voldoen aan de vereisten van deze algemene
voorwaarden, te weigeren.
2.7 Inzendingen voor deze prijsvraag/winactie worden geaccepteerd vanaf 2 juni 2018 om 10.00 uur
tot 2 juni 2018 om 17.00 uur. Vóór of na deze periode worden geen inzendingen geaccepteerd.
Artikel 3. Bepaling van de winnaar
3.1 Alle geldige inzendingen worden inhoudelijk en objectief beoordeeld door de jury, waarbij de
beginselen transparantie, gelijkheid van de Deelnemers en proportionaliteit in acht worden
genomen. Deze jury bestaat uit medewerkers van Aanbieder. De jury hanteert twee criteria bij de
beoordeling van de inzendingen; originaliteit en kwaliteit. De volgorde van deze criteria is
willekeurig en de jury kiest naar eigen oordeel een winnaar.
3.2 Winnaar krijgt per e-mail of telefonisch bericht over de gewonnen prijs op het door de Deelnemer
opgegeven e-mailadres/telefoonnummer.
3.3 Indien een Deelnemer vragen heeft over de deelname, uitslag of toekenning van de prijs kan
contact worden opgenomen met Aanbieder.

Artikel 4. De prijs
4.1 De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar,
inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Om aanspraak te
kunnen maken op de prijs moet de winnaar binnen 4 weken na bekendmaking, en uiterlijk op 30
juli 2018 reageren en bewijs leveren van zijn/haar identiteit.
Indien de winnaar de prijs niet tijdig in ontvangst neemt, zal een nieuwe winnaar worden gekozen
zonder dat de ‘oude winnaar’ enig recht van nakoming heeft op Aanbieder.
4.2 De prijs zal in 2018 worden gerealiseerd.
4.3 De prijs is een water/regenton in een nader overeen te komen uitvoering. Deze prijs wordt
verstrekt in het kader van het watervriendelijk maken van de tuin. Aanbieder zal de prijs afleveren
en monteren bij de winnaar. De aflevering, uitvoering en montering van de prijs gebeurt in overleg
met de prijswinnaar en de uitvoerende partij, NL Greenlabel.
4.4 Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden
voorwaarden, zal een nieuwe winnaar worden gekozen.
Artikel 5. Privacy & AVG
5.1 De Deelnemer geeft door deelname aan deze prijsvraag/winactie toestemming tot de verwerking
van persoonsgegevens door Aanbieder conform de AVG. Uitsluitend de persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze prijsvraag zullen worden verwerkt. Het betreft uw
naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om een
winnaar te kiezen en te benaderen. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden niet
opgenomen in onze digitale gegevensbestanden, en zullen niet voor andere doeleinden worden
aangewend. Na het kiezen van een winnaar worden alle persoonsgegevens vernietigd.
5.2 Deze prijsvraag/winactie wordt geheel onder voorwaarden van het privacybeleid van Aanbieder
uitgevoerd.
Dit privacybeleid, waaronder de privacyverklaring en het privacyreglement, is terug te vinden op de
website van Aanbieder www.wrij.nl.
Artikel 6. Intellectuele eigendom
6.1 Deelnemer gaat ermee akkoord dat de Aanbieder het bezit verkrijgt van eventuele intellectuele
eigendomsrechten welke voortvloeien uit de prijsvraag/winactie.
Artikel 7. Wijziging
7.1 De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving
deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie
te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken,
te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor
op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemer. Wijziging of
aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door de Aanbieder op haar website publiekelijk bekend
worden gemaakt.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de
deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen
met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
8.2 Indien een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid plaatsvindt waarover Aanbieder
redelijkerwijs geen controle heeft en die ertoe leidt dat Aanbieder niet kan voldoen aan deze
algemene voorwaarden of het uitkeren van de prijs, dan is Aanbieder niet aansprakelijk voor het
niet nakomen van of vertragingen in de uitvoering van zijn verplichtingen.
Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen tussen Deelnemer en Aanbieder zullen in eerste instantie in der minne worden
opgelost.
9.3 Deze algemene voorwaarden laten de publiekrechtelijke rechten en plichten van het Waterschap
Rijn en IJssel onverlet.

