
Algemene voorwaarden Jantje Beton & Nickelodeon “Buitenspeeldag” winactie 2019 

 

VIMN Netherlands B.V. (hierna: “Nickelodeon”) organiseert in samenwerking met Stichting Nationaal 

Jeugd Fonds Jantje Beton (hierna: “Jantje Beton”) de winactie “Buitenspeeldag”. Deze algemene 

voorwaarden zijn van toepassing op de winactie. Door registratie voor de winactie accepteert de 

deelnemer deze algemene voorwaarden.  

 

1. Deelname is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en voor 

rechtspersonen, die een voor kinderen gratis toegankelijke buitenspeelactiviteit (“activiteit”) 

organiseren op woensdag 12 juni 2019 tussen 13.00 uur – 17.00 uur. 

2. Deelnemers kunnen zich registreren voor de winactie van 18 maart t/m 13 mei 2019. 

3. De prijs bestaat uit: een bezoek van Nickelodeon aan de door deelnemer georganiseerde activiteit, 

met – nader door Nickelodeon te bepalen – “appearences”, bijv. van presentatoren of Nickelodeon 

characters en de aanwezigheid van een luchtkussen op de activiteit (welke eigendom van de 

organisatie blijft). Er vinden twee “trekkingen” plaats, waarmee de prijs twee keer wordt 

uitgegeven, aan twee verschillende winnaars. 

4. Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer de meest originele activiteit te organiseren en 

een omschrijving daarvan op te geven bij registratie voor de winactie. 

5. De prijs is persoonlijk en de aanwijzing van de winnaar geschiedt, door een jury samengesteld door 

Jantje Beton en Nickelodeon, 7 dagen na sluiting van de registratieperiode (zie punt 2 voor de 

registratieperiode). Na aanwijzing van de winnaars kunnen zij de door hen bij de registratie 

opgegeven locatie van de activiteit niet meer wijzigen. Winnaars krijgen per e-mail bericht. 

6. De winnaars zorgen voor de aanwezigheid van stroomtoevoer voor het luchtkussen en een vlakke 

en schone ondergrond om deze hierop te kunnen plaatsen. 

7. Nickelodeon kan audio/visuele opnamen maken van de winnaars, diens medewerkers, de activiteit, 

de locatie en de bezoekers. De winnaars verlenen Jantje Beton en Nickelodeon hiertoe alle 

medewerking. Alle rechten va intellectuele eigendom op de opnamen berusten uitsluitend bij 

Nickelodeon en Nickelodeon kan de opnamen exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend en onbeperkt 

openbaarmaken, verveelvoudigen, verkopen en licenseren, bijv. via tv, internet/websites, apps en 

social media. 

8. De winnaars zullen hun medewerkers en bezoekers wijzen op de mogelijkheid dat Nickelodeon 

opnamen van hen maakt, door informatieborden bij elke ingang te plaatsen. 

9. Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd. Mocht de prijs worden 

geweigerd, dan bestaat er geen vervangingswaarde. Bovendien is de prijs niet inwisselbaar voor 

geld. Eventuele schenkbelastingen komen voor rekening van Jantje Beton en Nickelodeon. 

10. De deelnemer organiseert de activiteit voor eigen rekening en risico. De deelnemer garandeert dat 

hij beschikt over alle vergunningen/certificaten om de activiteit te organiseren en dat deze voldoet 

aan veiligheidsnormen en -voorschriften. Jantje Beton en Nickelodeon zijn niet aansprakelijk voor 

door deelnemer of bezoekers van diens activiteit geleden schade als gevolg van de (organisatie en 

uitvoering van de) activiteit of deelname aan deze winactie. De deelnemer is verantwoordelijk voor 

het afsluiten van een verzekering voor deelnemer zelf, diens medewerkers en bezoekers van diens 

activiteit.  

11. De website van de winactie wordt beheerd door Jantje Beton en zij verwerkt persoonsgegevens die 

nodig zijn om te kunnen deelnemen aan de winactie. Deze gegevens zullen enkel voor deze winactie 



worden gebruikt en zullen niet voor andere doeleinden worden ingezet. Het privacybeleid van Jantje 

Beton is beschikbaar op www.jantjebeton.nl/privacy. 

12. Nickelodeon en Jantje Beton zijn te allen tijde gerechtigd om tussentijds en zonder voorafgaande 

kennisgeving deze voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden 

gemaakt op de website van de winactie. Voorts is op de winactie Nederlands recht van toepassing. 

 

Contactgegevens Jantje Beton: 

 

Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton 

t.a.v. Buitenspeeldag 

Arthur van Schendelstraat 550 

3511 MH Utrecht 

info@jantjebeton.nl 

 

Contactgegevens Nickelodeon: 

 

VIMN Netherlands B.V. 

t.a.v. Nickelodeon Buitenspeeldag 

NDSM-plein 6 

1033 WB Amsterdam 

info@nickelodeon.nl 


