Actievoorwaarden Winactie Gelderse streken
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Algemeen
De Winactie Gelderse streken (hierna: de Actie) wordt aangeboden door Toerisme Gelderland.
De looptijd van de Actie is 11 mei 2019 tot en met 30 juni 2019. In deze periode vindt de Actie plaats.
Actie en deelname
Aan de Actie kan worden deelgenomen door iedereen die de VR-video ‘Spring op de fiets in de Gelderse streken’
heeft gezien, zowel tijdens de activatie in Den Haag (11 en 12 mei 2019), Haarlem (18 en 19 mei 2019) en Rotterdam
(25 en 26 mei 2019) als online.
Elke kijker kan meedoen aan de Actie door op www.geldersestreken.nl/fietsen online in te vullen hoeveel keer hij of zij
het blauwe plaatsnaambord ‘Gelderse streken’ heeft gezien in de video. De kijkers die het juiste aantal invullen,
maken kans op een prijs.
Toerisme Gelderland bepaalt de winnaars aan de hand van de ingevulde antwoorden. Over de uitslag kan niet
worden gediscussieerd.
De prijs is één van de nader te bepalen overnachtingen in één van de regio’s van Gelderland, te weten Rivierenland,
de Veluwe, Regio Arnhem, Rijk van Nijmegen en de Achterhoek.
De prijs kan alleen worden verzilverd in het jaar 2019.
De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk. De prijs mag uitsluitend verzilverd worden bij de nader te bepalen
locatie in een van de genoemde regio’s.
Tijdelijke of vaste medewerkers van Toerisme Gelderland zijn uitgesloten van deelname.

Medewerking/privacy
10. De winnaars dienen hun medewerking te verlenen aan de met de actie verband houdende publiciteit. De winnaars
ontvangen hiervoor geen vergoeding.
Aansprakelijkheid
11. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Toerisme Gelderland via
info@toerismegelderland.nl waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch
contact zal worden opgenomen.
12. Toerisme Gelderland is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
Slotbepalingen
13. Toerisme Gelderland behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen,
aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
14. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
15. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Toerisme Gelderland.
17. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

