
 

 

Actievoorwaarden Solar ROERmond foto actie 2018 

 

 

Artikel 1 Algemeen  

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Solar ROERmond foto actie  

op Facebook en Instagram, van Stichting Citymanagement Roermond (verder te 

noemen: de "Actie" en de "Actievoorwaarden").  

2. De actie wordt georganiseerd door Stichting Citymanagement Roermond (hierna 

"de organisator" genoemd) Steegstraat 5, 6041 EA Roermond. 

3. De actie heeft als doel het promoten van het kunstwerk de ROER mond en 

daarmee ook de stad Roermond.  

4. De actie betreft een klein promotioneel kansspel conform de Gedragscode 

Promotionele Kansspelen. 

 

Artikel 2 Deelname 

1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze Actievoorwaarden. 

2. Deelname aan de Solar ROER mond foto actie is gratis. 

3. Medewerkers van de organisator, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of 

indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgezonderd van 

deelname. 

4. Deelnemen kan alleen als de deelnemer 18 jaar of ouder is. Voor deelnemers 

onder 18 jaar dient er toestemming te worden verleend voor deelname door de 

ouders. 

5. De actie start op 2 augustus 2018 en eindigt, bij voldoende foto inzendingen, op 6 

augustus 2018. 

6. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Bekendmaking 

van de winnaar is definitief. 

 

Artikel 3 Speelwijze 

1. De trekking van de winnaar geschiedt door de organisator willekeurig en op 

onpartijdige wijze. 

2. Om in aanmerking te komen voor de prijs dient de deelnemer een foto van 

zichzelf en de ROER mond, genomen op het festivalterrein van Solar te delen op de 

Facebook pagina City Roermond en de Facebookpagina City Roermond te liken.  

3. De foto kan ook geplaatst worden op Instagram onder vermelding van de 

hashtag #SolarRoermond. Tevens dient de inzender de Instagram pagina 

cityroermond te volgen.  

3. De inzender en de R O E R mond moeten zichtbaar op de foto staan. 

4. Op de ingezonden foto mogen meerdere personen staan.  

5. Foto's verzonden middels een persoonlijk bericht of per e-mail doen niet mee aan 

de Actie. 

6. Foto’s met nadrukkelijke reclame-uitingen worden uitgesloten van deelname.  

7. Foto’s met obscene beelden worden uitgesloten van deelname.  

 

Artikel 4 Prijzen 

1. Er wordt kans gemaakt op 2x 1 ticket voor de zondag van het Solar weekend 

Festival in 2019.  

https://www.cityroermond.nl/evenementen/solar-roermond-foto-act-/
https://www.facebook.com/cityroermond/
https://www.instagram.com/cityroermond/
https://www.facebook.com/cityroermond/
https://www.instagram.com/cityroermond/
https://www.instagram.com/cityroermond/
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2. De winnaars worden bekend gemaakt op de Facebook pagina City Roermond in 

week 32 of 33 van 2018. Aanvullend zullen wij via een persoonlijk bericht de winnaars 

contacteren. 

3. De gewonnen prijs wordt uitsluitend toegekend aan de betreffende winnaar. De 

prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor vervangende prijzen 

of contant geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt 

deze aan de organisator 

4. Mocht de organisator één van de winnaars niet kunnen bereiken, dan vervalt het 

recht op de prijs, binnen 1 maand na het aanwijzen van de winnaar. 

5. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. Deze prijs mag niet worden 

door verkocht. 

6. De gewonnen prijs wordt in juli 2019 gemaild naar de winnaars door de organisatie 

van het Solar Weekend Festival. De winnaars komen op de gastenlijst van Solar 2019 

te staan.  

7. De deelnemer kan bij afgelasting geen aanspraak maken op enige vorm van 

compensatie. 

8. Meerdere keren meedoen is toegestaan, het is echter maar één keer mogelijk om 

een prijs te winnen. 

 

Artikel 5 Publiciteit 

Door deelname aan de actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de 

organisator om hun namen en mogelijke ingezonden foto’s voor de actie én foto- of 

filmopnamen en interviews van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met 

betrekking tot de actie te gebruiken en Roermond promotie. De organisator heeft 

het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te 

verveelvoudigen op welke wijze dan ook. De deelnemer geeft bij voorbaat 

toestemming voor deze openbaarmaking- en/of verveelvoudigingshandelingen 

door de organisator, zonder dat deze ter zake een vergoeding verschuldigd zal 

worden. De winnaar heeft het recht zijn hiervoor bedoelde toestemming in te 

trekken en/of zich te verzetten tegen het verdere gebruik van zijn persoonsgegevens 

door dit per aangetekend schrijven aan organisator mee te delen. In dat geval zal 

organisator hieraan gevolg geven, doch zullen de aanspraken op nog niet genoten 

prijzen vervallen. 

 

Artikel 6 Persoonsgegevens 

Door deelname accepteert de deelnemer dat zijn/haar persoonsgegevens worden 

geregistreerd en in het kader van deze actie of Roermond promotie worden gebruikt 

door de organisator. De organisator behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt 

deze niet ter beschikking aan derden anders dan noodzakelijk in het kader van de 

actie. De winnaar gaat akkoord met het doorgeven van de N.A.W gegevens en e-

mailgegevens aan de organisator.  

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade aan de 

plek die voortvloeit uit de deelname aan de actie, noch voor eventuele technische 

https://www.facebook.com/cityroermond/
http://solarweekend.com/nl/blog
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storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de actie of 

de aanwijzing van de winnaar. 

 

Artikel 8 Diversen 

1. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van 

redenen de actie stop te zetten of deze actievoorwaarden van de actie tussentijds 

te wijzigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt. 

2. Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of 

begeleid door Facebook en/of Instagram. 

3. De winnaar deelt mogelijk ervaringen via email, winnaar geeft toestemming om 

deze ervaringen eventueel te delen via diverse social media kanalen en andere 

promotiedoeleinden van de organisator. 

4. In een situatie waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist de organisator. 

5. De organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 

Kansspelen. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de 

Gedragscode Promotionele Kansspelen. Met klachten over deze actie kan 

deelnemer zich wenden tot de Stichting Citymanagement Roermond, Steegstraat 5, 

6041 EA, Roermond.  

6. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 

Roermond, 25 juli 2018. 

 


