
ALGEMENE SPELVOORWAARDEN 
 

 
1.  Algemeen 
 

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Winactie schoolbieb boekenpakket NOT 2023’, 
hierna ‘Actie’, georganiseerd door Uitgeverij Zwijsen B.V., onderdeel van WPG Uitgevers B.V., 
gevestigd te Campus Fontys Stappegoor - gebouw P2, Professor Goossenslaan, 15022 DM 
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 
 

• De Actie loopt van 30 oktober 2022 tot en met 28 januari 2023. 

• Leerkrachten en andere onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs die zich via de 
website van Zwijsen aanmelden voor de NOT 2023, maken kans op een boekenpakket voor 
hun schoolbieb.  

• Deelname aan de Actie gebeurt automatisch wanneer personen zich via de unieke 
registratielink van Zwijsen registreren bij de Jaarbeurs B.V. en zich tussen 24 en 28 januari 
2023 aanmelden bij stand 01.C018. Alle inschrijvingen dingen mee naar de prijs. Er zijn twee 
trekkingen.  

• Er zijn geen communicatiekosten tussen deelnemer en organisator. 

• Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming te hebben verkregen van hun 
wettelijk vertegenwoordiger voor deelname aan de Actie.  

 
3. Prijzen 
 

• De prijs bestaat uit 200 boeken die tijdens de NOT 2023 worden tentoongesteld ter promotie 
van de Schoolbiebscan. Het boekenpakket bestaat uit 30 boeken voor kleuters, 55 boeken 
voor groep 3-4, 55 boeken voor groep 5-6 en 50 boeken voor groep 7-8, met een totale 
nieuwwaarde van €3750,-. Het boekenpakket wordt aan twee deelnemers (i.e. scholen) 
uitgereikt na afloop van de NOT 2023.   

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

• De uitslag wordt uiterlijk 28 februari 2023 bekendgemaakt via de sociale kanalen en 
nieuwsbrief 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 winnaars van de Actie.  

• De kansspelbelasting komt voor rekening van Zwijsen.  
 
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.  

• Wanneer u zich via de persoonlijke registratielink aanmeldt voor de NOT 2023, geeft u 
Jaarbeurs B.V. toestemming om uw registratiegegevens met Zwijsen te delen zodat wij als 
exposant u kunnen benaderen voor meer informatie over onze diensten of producten. U kan 
de toestemming ten allen tijde intrekken  

 
 
 
 
 



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 
klantenservice@zwijsen.nl onder vermelding van klacht ‘Winactie schoolbieb boekenpakket 
NOT 2023’. 

• 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.  

 
 


