Algemene actievoorwaarden winacties ADHD bij Vrouwen
De algemene actievoorwaarden gelden voor alle winacties van ADHD bij Vrouwen. Als je
meedoet met een winactie van ADHD bij Vrouwen, dan ga ik ervan uit dat je de algemene
actievoorwaarden hebt doorgelezen en dat je het ermee eens bent.

1. Winacties worden uitgeschreven door ADHD bij Vrouwen, gevestigd te Purmerend.
Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaats vinden.
Deelname vindt onder andere, maar niet uitsluitend, plaats wanneer je een email
hebt gestuurd met de gevraagde gegevens, of wanneer je een formulier op de
website hebt ingevuld, of wanneer je een reactie hebt geplaatst op (een van) de
sociale mediakanalen. Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan
beschreven bij de desbetreffende winactie.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.

4. De deelnemer is 18 jaar of ouder.

5. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

6. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

7. Gezien het karakter van het bedrijf ADHD bij Vrouwen, dient deelnemer te vallen
binnen de doelgroep, te weten: ‘vrouwen die ADHD hebben en vrouwen die zich erin
herkennen’.
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8. De prijswinnaar wordt binnen vijf werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk
geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of
eventueel via een persoonlijk bericht via (een van) de sociale mediakanalen.

9. De prijswinnaar wordt niet getagd op sociale media. De naam van prijswinnaars
wordt niet openbaar gepubliceerd, tenzij de winnaar daar expliciet toestemming voor
geeft, of tenzij dit vooraf duidelijk wordt vermeld in de actie.

10. Nadat de prijswinnaar is geïnformeerd over het winnen van de winactie, dient
prijswinnaar uiterlijk binnen zeven dagen te reageren per email, anders kiest ADHD
bij Vrouwen een nieuwe winnaar.

11. ADHD bij Vrouwen is er niet verantwoordelijk voor als een email de prijswinnaar niet
heeft bereikt, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) als de mailbox van prijswinnaar vol
is, als de email in de spambox terecht komt en / of niet op tijd wordt gelezen.

12. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden
opgegeven, heeft ADHD bij Vrouwen het recht de deelnemer van de actie uit te
sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden
door ADHD bij Vrouwen verwerkt volgens de algemene voorwaarden. De gegevens
worden niet verstrekt aan derden.

14. ADHD bij Vrouwen kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze
actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder
opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen.
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15. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en/of diensten. Indien de
prijs een evenement of bijeenkomst, training of cursus op een bepaalde datum is,
wordt deze datum duidelijk vindbaar in de actie genoemd. Als de prijswinnaar niet
aanwezig kan zijn op deze specifieke datum, vervalt de prijs. Er kan geen aanspraak
worden gemaakt op deelname aan hetzelfde evenement, bijeenkomst, training of
cursus) op een andere datum.

16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden
uitgesloten van deelname.

17. Medewerkers van ADHD bij Vrouwen zijn uitgesloten van deelname.

18. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

19. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien wordt een besluit genomen
door ADHD bij Vrouwen.

20. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

21. Voor vragen en/of klachten inzake de winacties kan uitsluitend per email contact
opgenomen worden met ADHD bij Vrouwen via team@adhdbijvrouwen.nl.
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