
Algemene voorwaarden winactie PublieksAcademie! 

De winactie wordt georganiseerd door de NVVB gevestigd te Boerhaavelaan 14, 2713 HX 

Zoetermeer. 

De algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op www.nvvb.nl zijn van toepassing op de winactie. 

Deelname  

De deelnemer heeft een minimumleeftijd van 18 jaar.  

De deelnemer is werkzaam bij een gemeente. 

De duur van de winactie is van 18 april 2018 tot en met 19 april 2018 en alleen tijdens het congres 

NVVB 2018 bij NH Noordwijkerhout. 

Deelname geschiedt via een aanmelding bij de stand (nummer 5) van de PublieksAcademie op 18 en 

19 april 2018 op het NVVB congres. 

Uitgesloten van deelname aan de trekking zijn de medewerkers van het bureau en bestuursleden van 

de NVVB. 

De trekking vindt plaats bij het bureau van de NVVB op maandag 23 april 2018. De trekking wordt 

onder toezicht van de medewerkers van het bureau uitgevoerd door de coördinator van de 

PublieksAcademie. 

 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte 

gebracht. 

Prijzen 

� 1x een gratis in-company Bewustwordingstraining Identiteit & identiteitsdocumenten voor 

maximaal 15 deelnemers (komt toe aan de gemeente waar winnaar werkzaam is)  

• 2x een VVV-bon ter waarde van 50 (vijftig) euro (voor de winnaar zelf). 

 

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs wordt uitgekeerd bij de 

gemeente waar de winnaar werkzaam voor is. Werkt de winnaar voor meerdere gemeentes, bepaalt 

de winnaar de gemeente. 

 

Komt de gemeente waar de winnaar van de gratis in-company training werkzaam is niet aan het 

maximaal aantal (15) deelnemers, dan mag de winnende gemeente uit de omliggende regio 

medewerkers Burgerzaken die bij een andere gemeente werkzaam zijn uitnodigen deel te nemen aan 

de Bewustwordingstraining Identiteit & identiteitsdocumenten tot het maximum aantal is bereikt.  

 

De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of 

diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden 

voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de aanbieder gerechtigd een andere 

winnaar te trekken. 

 

De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van de aanbieder medewerking verlenen aan promotionele 

activiteiten van de aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder 

begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media. Voor de verleende 

medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald. 

 

 



 

 

 

Aansprakelijkheid 

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De aanbieder 

kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de algemene voorwaarden voor het gebruik van 

de prijs door de winnaar.  

 

De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de 

deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met 

betrekking tot de deelname aan de winactie. 

 

Privacygegevens 

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met 

deelname aan de prijsvraag. De aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar 

gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden 

behandeld. 


