1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door
Ondernemersvereniging Marikenstraat georganiseerde actie ‘Vierdaagsecampagne 2020’
(hierna: Actie).
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de
Actievoorwaarden.

2. De Actie
2.1 Deze Actie heeft een beperkte looptijd van maandag 13 juli tot en met vrijdag 31 juli 2020.
(Hierna: Actieperiode).
2.2 Door een video in te zenden naar demi@opgemerkt.net kunnen deelnemers meedoen aan
de Actie. Zonder het invullen van de gevraagde informatie en persoonlijke gegevens kunt u
niet deelnemen aan de Actie en maakt u geen kans op de prijs.
2.3 Bij het succesvol aanleveren van de gevraagde video maakt de deelnemer kans op de prijs.
2.4 U kunt alleen meedingen voor de prijs, indien u tijdens het wandelen een video opneemt
van maximaal een halve minuut met daarin een goed beargumenteerde uitleg over waarom
u de prijs wilt winnen voor uw goede doel.
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Deelname
Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer ten minste 18 jaar of ouder te zijn.
Er geldt een maximum van 1 ingezonden video per persoon.
Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en complete informatie.
Ondernemersvereniging Marikenstraat is gerechtigd een aanvraag/ deelnemer te
diskwalificeren wanneer zij van mening zijn dat de deelnemer niet conform deze
Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft
tot deze Actie.
3.7 Met betrekking tot deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de
deelnemer af van iedere vorm van rechtsvordering tegen partners, sponsoren en
medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

4. Uitkering van prijzen
4.1 Na afloop van de Actieperiode van de Actie wordt de prijs toegekend aan één van de
deelnemers van de Actie in de top 3. Aan de hand van het aantal stemmen op Facebook
gedurende een vastgestelde periode van 21 juli tot en met 30 juli wordt de winnaar op 30
juli bepaald. Het aantal stemmen is dus leidend.
4.2 Er wordt éénmalig een prijs van €1500,- geschonken aan een door de winnaar te kiezen
goed doel en daarnaast wordt er aan de winnaar éénmalig een dinerbon van Zeezicht
Nijmegen t.w.v. €100,- uitgereikt.
4.3 De winnende deelnemer ontvangt een cheque van €1500,- die besteed kan worden aan een
goed doel. De Ondernemersvereniging Marikenstraat maakt het gewonnen bedrag over aan
het gekozen goede doel. De dinerbon van t.w.v. €100,- wordt aan de winnaar in de vorm van
een cadeaubon uitgereikt.

4.4 Bij weigering of niet aanvaarding van deze voorwaarden zal de prijs (de cheque t.w.v.
€1500,- en dinerbon Zeezicht t.w.v. €100,-) niet worden uitgekeerd.
4.5 Over de uitwerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
4.6 Ondernemersvereniging Marikenstraat is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit
of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs.
5. Privacy & verwerking persoonsgegevens
5.1 Persoonsgegevens zullen zorgvuldig en correct conform de AVG Privacywetgeving verwerkt
worden en uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van deze Actie.
5.2 In alle social posts zal verwezen worden naar de algemene voorwaarden die van toepassing
zijn.
5.3 Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook of Instagram, maar aan
Ondernemersvereniging Marikenstraat.
6. Overige bepalingen
6.1 Voor vragen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden, kan men (uitsluitend) per
mail contact opnemen met marketing.nl@cbre.com.
6.2 De Ondernemersvereniging Marikenstraat is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder
voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te
wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien
omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Ondernemersvereniging
Marikenstraat daardoor enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de
deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of
aanpassing van de Actie, zal door CBRE bekend worden gemaakt.
6.3 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een
bevoegde rechter.
6.4 Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden
voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.
6.5 Door de video in te sturen en deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer ermee akkoord
dat wij hun gegevens mogen gebruiken voor promotionele doeleinden betreffende deze
Actie tijdens de hierboven genoemde Actieperiode.
6.6 Deze Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook
of Instagram.

Aldus opgemaakt te Amsterdam juli 2020.

