Actievoorwaarden Fotowedstrijd Nederland Leest via Social
Media
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek (hierna: “CPNB”) georganiseerde winactie fotowedstrijd Nederland Leest, hierna
te noemen: “Actie” die wordt georganiseerd in het kader van de CPNB-campagne Nederland Leest.
Deelname
1. Om in aanmerking te komen voor de prijs moet je om deel te kunnen nemen 16 jaar of
ouder zijn Medewerkers van de CPNB en personen die organisatorisch betrokken zijn bij de
Actie, zijn uitgesloten van deelname.
2. Voor deelnemers onder de 16 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na
toestemming van de ouders/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. Desgevraagd dient
schriftelijk te worden aangetoond dat deze toestemming is gegeven.
3. Door deelname aan de Actie ga je u akkoord met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie loopt van 5 november 2018 tot en met 30 november 2018. Inzendingen voor en na
deze periode door de CPNB ontvangen worden niet in behandeling genomen en hebben
geen recht op deelname.
Voorwaarden
5. De foto moet passen binnen het thema van de actie en in het bericht moet
#jebentwatjeleest2018 benoemd worden.
6. De foto's dienen gemaakt te zijn in 2018. Oude foto's uploaden is niet toegestaan en worden
uitgesloten van deelname.
7. Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen
waardoor de inhoud van de foto verandert, is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel
toegestaan.
8. De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en het gerechy, mits van toepassing,
houder te zijn van het portretrecht. De CPNB is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer
inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
9. De inzender geeft de CPNB d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) op
nederlandleest.nl, social media of bij promotionele partners te publiceren.
10. Pornografisch-,sexueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt uitgesloten
van deelname. De stichting CPNB houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle
eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van de inzender.
11. De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of
belangengroepen.
Prijs
11. De prijs bestaat uit een Je bent wat je leest geschenkboek met op de cover de winnende
foto. De winnaar van deze prijs wordt gekozen op basis van een loting.
12. De CPNB heeft het recht om deelnemers van wie duidelijk is dat ze in strijd handelen met
deze actievoorwaarden, dan wel de actie proberen te manipuleren of in diskrediet te
brengen, uit te sluiten van deelname, zonder dat daar nadere discussie over mogelijk is.
13. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar,
inwisselbaar of uit te keren in geld.

Uitslag prijswinnaars
14. De winnaar zal via social media, e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen
prijs op het door de deelnemer opgegeven social media account, mailadres of
telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De naam van de
winnaar wordt genoemd op de website en andere uitingen van de CPNB-campagne waaraan
de winactie is gekoppeld.
15. De winnaar zal uiterlijk bericht ontvangen op 7 december 2018 en dient voor 14 december
2018 contact te leggen via een privébericht op de Facebook-, Instagram- of Twitter-pagina
van Nederland Leest. Wanneer de winnaar binnen 7 dagen geen contact heeft opgenomen,
wordt een nieuwe winnaar gekozen.
16. De winnaar van de prijs geeft de CPNB dan wel haar promotionele partners bij deze Actie,
toestemming om zijn/haar naam te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met
deze Actie. Hiervoor bestaat geen recht op enige financiële vergoeding van de CPNB of haar
promotionele partners.
17. De winnaar dient een juist telefoonnummer en e-mailadres te vermelden en het adres waar
de prijs wordt bezorgd. De prijs ontvangt de deelnemer op het bij ons bekend gemaakt
adres. De verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens ligt bij de deelnemer zelf.
Aansprakelijkheid
18. De CPNB is niet aansprakelijk voor uit de Actie voortvloeiende schade.
19. De CPNB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te
verstrekken prijzen.
20. De CPNB verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
Overige
21. De CPNB behandelt de persoonsgegevens die gevraagd worden bij deelname in
overeenstemming met de Privacyverklaring van de CPNB.
22. Door deelname aan de actie wordt de CPNB gerechtigd om het e-mailadres van participant
toe te voegen aan de database voor het toesturen van CPNB-berichten of andere marketing
informatie. De deelnemer is te allen tijde gerechtigd om bij elke toezending die
toestemming weer in te trekken.
23. De CPNB heeft te allen tijde het recht de Actie aan te passen, stop te zetten en/of
deelnemers die misbruik maken, zonder opgaaf van reden van de Actie uit te sluiten. De
CPNB is gerechtigd om de Actie zonder vooraankondiging eerder dan aangegeven te
beëindigen, de duur van de Actie te verlengen, ofwel om deze Actievoorwaarden te wijzigen.
Een herziene versie van de Actievoorwaarden zal op de website www.nederlandleest.nl door
de CPNB kenbaar worden gemaakt.
24. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
Voor vragen kunt u terecht bij info@cpnb.nl onder vermelding van winactie Nederland Leest.
Aldus opgemaakt te Amsterdam op 30-10-2018.

