Actievoorwaarden

“Invullen enquête #Posifiets #Fietsveilig t.b.v.
ontvangen Toverstokje(s) 2021”
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 26 oktober 2021 van toepassing op de “invullen enquête
#Posifiets #Fietsveilig t.b.v. ontvangen Toverstokje(s) voor de Tover Route” (verder te noemen:
de “Actie”) van het Programma Roermond Bereikbaar;
2. Deelnemers aan de Actie maken onder navolgende voorwaarden kans op Toverstokjes voor de
Tover Route van We are Roermond, wanneer zij gedurende de actieperiode als bedoeld in artikel
3 de enquête over #Posifiets #Fietsveilig hebben ingevuld;
3. De actie is tijdelijk en loopt van 28 oktober 2021 t/m 30 november 2021;
4. Roermond Bereikbaar behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de
actie voortijdig te beëindigen c.q. stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
In geval van tussentijdse wijziging van de actievoorwaarden zal een herziene versie van de
actievoorwaarden worden gepubliceerd op www.roermondbereikbaar.nl/fietsveilig, voorzien van
een datum;
5. Roermond Bereikbaar behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen niet
tot de trekking als bedoeld in artikel 10 over te gaan;
6. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden
en ervan op de hoogte te zijn dat deelname aan de Actie geen enkel recht op het houden van
een trekking en/of enige prijs geeft.
Invullen enquête
7. Alleen deelnemers die een enquête hebben ingevuld maken kans op het winnen de Toverstokjes
voor de Tover Route.
8. Het invullen van enquête is mogelijk tot en met 30 november 2021;
9. Deelnemers dienen op het moment van inzenden minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben
bereikt of te handelen met toestemming van hun ouder of voogd;
10. Voor eind december (streven voor de kerstvakantie) 2021 zal Roermond Bereikbaar uit alle
inzendingen de winnaars trekken. De trekking geschiedt op een wijze als door Roermond
Bereikbaar te bepalen. Roermond Bereikbaar is niet verplicht tot het volgen van een specifieke
trekkingsprocedure en is geheel vrij deze zelf vorm te geven;
11. Een deelnemer maakt kans op maximaal één (1) prijs;
12. Winnaars krijgen persoonlijk bericht via het door hen opgegeven e-mailadres;
13. Wanneer de getrokken winnaar niet binnen veertien (14) werkdagen reactie geeft op de e-mail
vervalt het recht op een prijs;
14. Medewerkers van Roermond Bereikbaar zijn uitgesloten van deelname;
15. Deelnemers waarbij sprake is van fraude dan wel een vermoeden van fraude wordt door
Organisator zonder opgaaf van reden uitgesloten van deelname.
De prijs
16. De prijs is een tot maximaal drie Toverstokjes voor de Tover Route die door We are Roermond
georganiseerd wordt door de binnenstad van Roermond in de periode 5 november 2021 en 30
januari 2022. Bekijk voor meer info: https://www.weareroermond.com/tover-route-roermond/ .
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Persoonsgegevens
17. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden geeft de Deelnemer uitdrukkelijk
toestemming aan Roermond Bereikbaar voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. De
verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer door of wegens Roermond Bereikbaar
ingeschakelde derden, zal plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de
Privacyvoorwaarden. Organisator stelt het privacy statement, kosteloos beschikbaar via
www.Roermondbereikbaar.nl.
Overige- en slotbepalingen
18. Organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke door de deelnemer
op enigerlei wijze in relatie tot deze Actie zou kunnen worden geleden;
19. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunt u terecht bij de
info@roermondbereikbaar.nl;
20. Op de rechtsverhouding tussen Organisator en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
Aldus opgemaakt te Roermond, 26 oktober 2021
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