Actievoorwaarden win een ontwerp
Lees hier alle actievoorwaarden:
Algemeen
•
Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze beursactie ‘Win een interieur ontwerp’ aangeboden op de
NOT2019 door Skool-ID, Maasbreeseweg 5, 5981NZ te Panningen.
•
Skool-ID behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijs, voorwaarden, bepalingen of
informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Skool-ID
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing
van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door Skool-ID bekend worden gemaakt via deze
actiepagina, website of social-media.
•
Skool-ID en daar aan gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiend uit de
toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op deze actie pagina of enige hieraan gelinkte
sites, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Skool-ID.
•
Skool-ID is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade
van de actie. Skool-ID draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of
bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de
ontvangst van de prijs voortvloeien. Skool-ID is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in
het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Skool-ID is evenmin aansprakelijk in
geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
•
Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of
de actie dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
•
Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de actie of vragen over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Skool-ID via het e-mailadres: info@skool-id.nl
•
Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook, Twitter of Instagram.
•
Skool-ID is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voorvloeiend uit het plaatsen van de door de deelnemer
ingestuurde foto’s.
De deelnemers
•
Deelname aan de actie is alleen toegestaan voor bedrijven gerelateerd aan het onderwijs.
•
Deelnemer is bestuurder, directie, manager of werkzaam in het onderwijs .
•
Door deel te nemen aan de prijsvraag verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de
actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
•
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
•
Skool-ID kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het door hun
opgegeven bedrijfsnaam of instelling. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in
aanmerking voor het winnen van de prijs.
•
De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden verwerkt door Skool-ID met
inachtneming van de privacyverklaring van Skool-ID, zoals vermeld op de website https://www.skoolid.nl/privacyverklaring/.
•
Door deelname aan de actie is de deelnemer akkoord gegaan met deze actievoorwaarden.
•
Deelnemers geven Skool-ID toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij
promotionele activiteiten.
•
Deelnemers zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Skool-ID
verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden.
•
Deelnemers verklaren zich akkoord met het publiceren van een verslag/redactioneel artikel inclusief foto’s in op
uitingen van Skool-ID.
De actie
•
De actie loopt tot en met 29 januari 2019. Deelname na 29 januari 2019 is niet meer mogelijk en deelnemers
zullen niet meer in aanmerking komen voor het winnen van ‘Een interieur ontwerp’.
•
Om deel te nemen aan deze actie kunnen deelnemers een volledig ingevulde ‘actie-flyer’ inleveren bij stand
03.D071 tijdens de beurs NOT2019 of naar het actie bericht op Facebook gaan, waar ze door het achter laten van
hun persoonlijke gegevens kunnen meedoen.
•
De winnaar krijgt 31 januari 2019 persoonlijk bericht en wordt tevens bekend gemaakt via Facebook, Instagram
en onze website.
•
De winnaar zal verzocht worden de volledige naam/adres/woonplaats/telefoonnummer/email-gegevens
beschikbaar te stellen ten behoeve van het faciliteren van contact.
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In deze wedstrijd wordt de volgende prijs eenmalig toegekend: Één gratis interieurontwerp van één naar eigen te
bepalen lokaal, groepsruimte of openbare ruimte door het Skool-ID team.
Je ontvangt een plattegrond, enkele 3D uitwerkingen met bijhorend moodboard en inrichtingsadvies.
Skool-ID behoud zich het intellectuele eigendomsrecht voor totdat daadwerkelijke uitvoering van het ontwerp is
gerealiseerd door Skool-ID.
Ontwerpen, tekeningen en bijlages mogen niet aan derden worden verstrekt, nog geheel of gedeeltelijk worden
overgenomen of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming.
De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
Ingeval van poging tot fraude of vals spelen, heeft Skool-ID de mogelijkheid om de prijs, die krachtens deze actie
worden toegekend, opnieuw in het spel te brengen. De winnaar waarbij Skool-ID een vermoeden van fraude/vals
spelen heeft geconstateerd, maakt geen aanspraak op enige prijs van welk type en welke aard dan ook.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Deelname aan de actie is gratis

