ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIE
1. Algemeen
1.1. Deze algemene actievoorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op
de door JCC Software en ORIBI id-solutions georganiseerde actie “Neem de tijd voor uw burger”
(hierna: de “Burgeractie”).
1.2. De Burgeractie wordt georganiseerd door JCC Software, gevestigd aan de Zutphenstraat 59,
7575 EJ Oldenzaal (verder te noemen: "organisator") en ORIBI id-solutions, gevestigd aan de
Bedrijfsweg 15, 5061 JX Oisterwijk (verder te noemen: "organisator").
2. Deelname Burgeractie
2.1. Deelname aan de Burgeractie staat uitsluitend open voor gemeenten en medewerkers van
gemeenten in Nederland.
2.2. Door deelname aan de Burgeractie gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene
Voorwaarden.
2.3. Er mogen maximaal vijf personen van een organisatie zich inschrijven.
2.4. Wanneer de organisator fraude bij deelname aan de Burgeractie constateert, behoudt de
organisator de discretionaire bevoegdheid de betreffende prijs niet uit te keren en de frauderende
deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Burgeractie.
2.5. Deelname aan de Burgeractie is mogelijk van maandag 25 maart 2019 om 09.00 uur tot en met
18 april 2019 om 15.30 uur.
3. Prijs
3.1. De prijs (1x) in deze Burgeractie bestaat uit een luxe burgerlunch voor de gehele afdeling
(maximaal 20 personen).
3.2. De maximale waarde van deze lunch is € 450,00. Een eventueel restbedrag wordt niet uitgekeerd
in geld.
3.3. De lunch wordt in overleg met de prijswinnaar bezorgd op een werkdag naar keuze.
3.4. De winnaar van de prijs wordt door een door de organisator samengestelde jury gekozen uit alle
geldige aanmeldingen.
3.5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
3.6. De prijs is niet omwisselbaar en niet in te wisselen voor geld.
4. Publiciteit
4.1. Door mee te doen aan de Burgeractie stemmen deelnemers er mee in om de gemeentenaam en
naam van de winnaar alsmede het portret van de winnaar te gebruiken in communicatie- en
promotiemiddelen met betrekking tot de Burgeractie.

5. Aansprakelijkheid
5.1. De organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor:
-

onjuistheden in de prijsomschrijving(en);
het te laat ontvangen van de prijs;
alle uit de Burgeractie en/of prijs voortvloeiende handelingen;
enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te
voldoen in verband met de door hem/haar gewonnen prijs.

5.2. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt als gevolg
van (het gebruik van) een door haar uit te keren prijs.
5.3. De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar uit te
keren prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.
5.4. De organisator is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de verschillende
promotiematerialen.
6. Persoonsgegevens
6.1. De winnaar van de prijs kan door de organisator worden gevraagd om bepaalde
persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld e-mailadres) en om toestemming te geven voor het
gebruik van deze gegevens om de prijs uit te kunnen keren.
6.2. De organisator zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het uitkeren,
administreren en analyseren van de Burgeractie en het uitvoeren van publiciteit ten behoeve van de
Burgeractie.

