
Actievoorwaarden #lichtjesvanhoop 

Dit zijn de actievoorwaarden voor de actie #lichtjesvanhoop De deelnametermijn loopt 

van woensdag 4 november tot en met woensdag 2 december 2020. De actie wordt 
georganiseerd door Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal. 

Algemeen 

• Deelname aan de actie is kosteloos. 

• Deelname aan de actie is enkel mogelijk wanneer akkoord gegaan wordt met de 

voorwaarden. 
• Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. 

• De hoofdprijs zijn Twinkeling cadeaubonnen t.w.v. € 50.  

• Op de actie is Nederlands recht van toepassing. 

Deelname 

• Deelname geschiedt via Facebook en/of Instagram 

• De deelnemer plaatst een foto van de feestverlichting op Facebook en/of Instagram 

• De deelnemer tagt Winkelstad Veenendaal in de post 
• De deelnemer gebruikt #lichtjesvanhoop in de post 

• De deelnemer mag zo vaak deelnemen als hij/zij wil.  

• Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte 
gesteld. 

Jurering 

• De winnaar(s) van de actie worden geselecteerd door middel van jurering van de 
post op Facebook en/of Instagram  

• De naam/foto van de winnaar(s) kunnen worden gepubliceerd in persberichten 

over de bekendmaking van de hoofdprijzen de actie #lichtjesvanhoop 

• De geselecteerde winnaars worden uitgenodigd om geïnterviewd en gefotografeerd 
te worden voor de bekendmaking op een samen overeen te komen datum.  

• Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van deze beelden, zoals genoemd in 

bovenstaande punt, door Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal op alle mogelijke 
wijzen. Dus zowel in print als elektronisch/online, in het kader en ter promotie van 

deze en toekomstige acties en wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen 

of advertenties. 

• Mocht Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal een geselecteerde winnaar niet kunnen 

bereiken, dan behoudt Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal zich het recht voor om 

een ander te selecteren. 
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 



Overige voorwaarden 

• Frauderen, plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet 

geaccepteerd. 

• Medewerkers van Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal zijn uitgesloten van 
deelname. 

• Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt Stichting BIZ 

Winkelstad Veenendaal zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van 
deelname. 

• Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden 

tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. 
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Stichting BIZ Winkelstad 

Veenendaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


