
ACTIEVOORWAARDEN 
 

 
1.  Algemeen 
 

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Winactie Letterfeest 2022’, hierna ‘Actie’, 
georganiseerd door Uitgeverij Zwijsen B.V., onderdeel van WPG Uitgevers B.V., gevestigd 
aan de Hart van Brabantlaan 18, 5038 JL  Tilburg, hierna te noemen ‘Zwijsen’. 

• Door deel te nemen aan de Actie verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en 
in te stemmen met deze voorwaarden.  

 
 
2. De Actie 
 

• Scholen die op sociale media een sfeerfoto delen van het Letterfeest, maken kans op één van 
de drie compleet verzorgde schoolreizen voor hun groep 3. 

• Deelname aan de Actie kan door een openbaar bericht met #letterfeest te plaatsen op 
Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn. 

• De Actie loopt van 10 januari 2022 tot en met 28 februari 2022. Het schoolreisje dient plaats te 
vinden in het schooljaar 2021/2022, uiterlijk op 31 juli 2022. 

• Er zijn geen communicatiekosten tussen deelnemer en organisator. 
 
 
3. Prijzen 
 

• De prijs bestaat uit busvervoer heen en terug tussen de locatie van de winnende school en 
het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht; keuze uit één van de educatieve programma’s 
behorend bij de tentoonstelling ‘boom roos vis’ (Letterdans óf Op avontuur in het Letterbos); 
en een lunchpakket voor de leerlingen. 

• De prijs wordt aan drie deelnemers (i.e. scholen) uitgereikt. Zij mogen met hun groep 3 tot een 
maximum van 40 personen, incl. leerkrachten en/of begeleiding, op schoolreisje. 

• De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.  
 
 
4. Uitslag en bekendmaking 
 

• De uitslag wordt uiterlijk 15 maart bekendgemaakt via de sociale kanalen van Zwijsen. 
Zwijsen zal na de bekendmaking via een persoonlijk bericht contact opnemen met de 
winnaars. 

• De winnaars zullen door een onafhankelijk persoon getrokken worden. 

• De uitreiking van de prijs gebeurt in overleg met de winnaar van de Actie. 

• De kansspelbelasting komt voor rekening van Zwijsen. 

• Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd 
 
 
5. Privacy 
 

• Zwijsen legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. De wijze waarop 
Zwijsen persoonsgegevens verwerkt is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 
regelgeving. 

• Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de Actie en de uitreiking van de prijs.  

• Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van interessante informatie, nieuwsbrieven en 
aanbiedingen van producten en diensten van Zwijsen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via 
www.zwijsen.nl. 

• Wanneer u inzage wilt in de gegevens die Zwijsen heeft vastgelegd dan kunt u contact opnemen 
met Zwijsen. Zwijsen zal u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken meedelen welke 
persoonsgegevens zij verwerkt, behalve wanneer verlenging van die termijn wettelijk is 
toegestaan. U kunt ook altijd verzoeken om de gegevens te laten corrigeren of verwijderen. 

 



 
 
6. Diversen 
 

• Zwijsen heeft te allen tijde het recht de Actie aan te passen, deze voorwaarden te wijzigen of 
deelnemers die misbruik maken van de Actie, bijvoorbeeld door onvolledige of onjuiste 
gegevens te verstrekken, dan wel fraude (proberen te) plegen, van deelname uit te sluiten. 

• Zwijsen is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook dat voortvloeit uit of 
samenhangt met (deelname aan) de Actie.  

• Eventuele klachten in verband met de Actie kunnen worden gemeld aan de klantenservice 
van Zwijsen onder vermelding van klacht ‘Winactie Letterfeest 2022’. 

• Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Amsterdam.  

 
 


