
ACTIEVOORWAARDEN 
 

 
1.  Algemeen 
 

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Winactie Letterfeest 2023’, hierna ‘Actie’, 
georganiseerd door Uitgeverij Zwijsen B.V., onderdeel van WPG Uitgevers B.V., gevestigd 
aan de Professor Goosenlaan 1.05 (gebouw P.2), 5022 DM te 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 verschillende prijzen zoals beschreven onder punt 3 ‘Prijzen’. 

• Deelname aan de Actie kan door een openbaar bericht met #letterfeest te plaatsen en 
@uitgeverijzwijsen te taggen op Facebook of Instagram. 

• De Actie loopt van 21 december 2022 tot en met 28 februari 2023 Het schoolreisje dient 
plaats te vinden in het schooljaar 2022/2023, uiterlijk op 31 juli 2023. 

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

• Er worden verschillende prijzen uitgereikt; 1x een compleet verzorgd schoolreisje naar het 
Nationaal Onderwijsmuseum (hierna; ‘schoolreisje’); 1x een boekenpakket van de nieuwe 
leesserie ‘ik leer lezen met Zwijsen’; en 1x een loco oefenboekjes pakket. 

• Het schoolreisje 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. 

• Het schoolreisje wordt aan één deelnemer (i.e. school) 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 2023 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. 

• Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Zwijsen. 

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

• Door deel te nemen aan de Actie geeft u toestemming om uw in verband met de Actie 
verstrekte (persoons)gegevens op te slaan in een gegevensbestand van Uitgeverij Zwijsen 
B.V.. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de Actie en de uitreiking van 
eventuele prijzen. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te 
houden van interessante informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen van producten en 
diensten van Uitgeverij Zwijsen B.V..  

• Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Uitgeverij Zwijsen B.V., 
kunt u dit melden bij klantenservice@zwijsen.nl of schrijven aan Uitgeverij Zwijsen B.V., 



afdeling Klantenservice, Postbus 805, 5000 AV  Tilburg. Uw afmelding wordt binnen 20 
werkdagen door ons verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten 
ontvangt nadat u zich heeft afgemeld. 

• U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of 
verwijderen via klantenservice@zwijsen.nl of een berichtje te schrijven aan Uitgeverij Zwijsen 
B.V., afdeling Klantenservice, Postbus 805, 5000 AV  Tilburg. 

• Verdere informatie over hoe Zwijsen omgaat met uw persoonsgegevens kunt u nalezen op 
https://www.zwijsen.nl/privacy-statement/.  

 
6. Diversen 
 

• Uitgeverij Zwijsen B.V. 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. 

• Uitgeverij Zwijsen B.V. 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 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.  

 
 

https://www.zwijsen.nl/privacy-statement/

