Algemene voorwaarden Spaaractie
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie: “Spaar voor je schoolbieb en help een
gezin in Kenia!”
Artikel 1: Definities













Actie: spaaractie: “Spaar voor je schoolbieb en help een gezin in Kenia!”
Deelnemer: Diegene die het pakket aanvraagt of online downloadt voor de leerlingen.
School: De naam van de school waar de Deelnemer de Actie doet.
Leerlingen: kinderen van de basisschool die het sponsorgeld ophalen voor de spaaractie.
Inzending: overgemaakte geldbedrag op de rekening van Red een Kind
De Organisatie: Red een Kind, George Stephensonstraat 11, 8013 NL Zwolle
De Website: www.redeenkind.nl
Prijs: 10% van het opgehaalde bedrag kan worden besteed bij de christelijke boekenwinkel voor
boeken in de schoolbieb dit geld voor alle scholen die meedoen. De overige 90% gaat naar Red
een Kind.
Hoofdprijs: Daarnaast is er een hoofdprijs voor de school die de meeste euro’s heeft
overgemaakt voor 15 november 2019, deze school wint de interactieve voorstelling Op Reis van
Red een Kind-ambassadeur Matthijs Vlaardingerbroek t.w.v. €500.
Winnaar: De School die voor 15 november 2019 het meeste geld heeft overgemaakt op de
rekening van Red een Kind.

Artikel 2: Toepasselijkheid





Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Actie.
Wanneer de deelnemer het pakket downloadt of aanvraagt, gaat de Deelnemer akkoord met
deze Actievoorwaarden.
De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
De Organisatie heeft het recht om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De
Deelnemer wordt hiervan dan op de hoogte gebracht.

Artikel 3: Actie







Deelnemers kunnen uiterlijk 16 oktober 2019 de fysieke pakketten aanvragen bij de Christelijke
boekwinkel, via deze link: https://christelijkeboeken.nl/chrkinderboekenmaand/spaaractie. De
benodigdheden voor de Actie zijn online beschikbaar t/m 31 oktober op de hiervoor genoemde
link en kunnen daar worden gedownload.
Leerlingen kunnen meedoen met de actie van 1 t/m 31 oktober.
De Inzending moet voldoen aan de in deze Actievoorwaarden of in andere van toepassing zijnde
documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de
betreffende Actie. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de
Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.
De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Actie te
wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.



Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de
uitslag en/of de beoordeling van de Actie.

Artikel 4: Verloop van de Actie









Uit alle Inzendingen wordt 1 school gekozen die de meeste euro’s heeft overgemaakt voor 15
november 2019, deze school wint de interactieve voorstelling Op Reis van Red een Kindambassadeur Matthijs Vlaardingerbroek t.w.v. €500.
De Hoofdprijs wordt alleen uitgereikt wanneer er voor 15 november 2019 door één Deelnemer
met de School 750 euro of meer is opgehaald en overgemaakt op de rekening van Red een Kind.
Als dit niet het geval is wordt de Hoofprijs dus niet uitgereikt.
De Organisatie kan er voor kiezen om de (winnende) Inzending en de naam van de School
openbaar te maken via de kanalen die De Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft.
De winnende school wordt via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer van de
Deelnemer op de hoogte gesteld indien hij/zij de Hoofdprijs heeft gewonnen dit zal uiterlijk 31
december 2019 worden gedaan.
Indien winnende Deelnemer de prijs niet binnen een week na ontvangst van de e-mail bevestigt,
komt de Hoofdprijs te vervallen.

Artikel 5: Deelnemen


Het is voor iedere basisschool mogelijk om deel te nemen aan de Actie.

Artikel 6: De Hoofdprijs






Deze Hoofdprijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen en diensten.
De winnaar dient zelf te zorgen voor het vervoer naar de voorstelling.
De School moet zelf voor een locatie zorgen waar de voorstelling kan plaatsvinden.
De School moet zelf zorgen voor eten/drinken op de locatie waar de voorstelling plaats zal
vinden.
Er kan 1 voorstelling van circa 60 minuten t.w.v. €500 worden gewonnen.

Artikel 7: Volledigheid van de Inzending


Deelnemer staat er voor in dat zijn/haar Inzending juist en volledig is en 10% van het
totaalbedrag is achtergehouden om boeken te kopen voor de schoolbieb. De Organisatie gaat er
vanuit dat dit op een eerlijke en rechtvaardige manier gebeurt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid





Bij het uitvoeren van de Hoofdprijs gaat de Winnaar akkoord met de huisregels die De
Organisatie hanteert.
Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik
van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening.
De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet
aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de

bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft dan
ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of
materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.
Artikel 9: Overig





De gegevens die door de Deelnemer wordt verstrekt bij de aanvraag van het pakket online of
offline aan de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken-en muziekvak (BCB) zal door de
Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken-en muziekvak (BCB) worden gedeeld met Red
een Kind.
In alle gevallen waarin de voorwaarden niet zijn voorzien, beslist Red een Kind
Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing

