Voorwaarden prijsvraag ‘Leeuwtje’ van de provincie Noord-Holland
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de onderhavige prijsvraag van de provincie NoordHolland. Deze wordt georganiseerd in maart/april 2018 om haar inwoners te betrekken bij het
verzinnen van een naam voor het leeuwtje dat door weginspecteurs van de provincie wordt
uitgereikt aan kinderen die betrokken zijn bij een verkeersongeval. Alle inzendingen worden door
een jury beoordeeld. De drie leukste namen worden via de website en social meida kanalen van de
provincie aan het publiek voorgelegd. Het publiek bepaalt uiteindelijk welke naam wint. Door
deelname aan deze prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden.
1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s)/verzorger(s) te hebben
verkregen voor deelname aan de prijsvraag.
2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de provincie Noord-Holland en inwonende
partners of familieleden van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten
aanzien van de prijsvraag en personen niet woonachtig in Nederland.
3. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij
de deelname aan het spel.
4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of
uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van
de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
Alsdan is de provincie gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
6. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met
deelname aan de prijsvraag. De provincie mag de persoonsgegevens opnemen in haar
gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. De persoonsgegevens zullen
uitsluitend worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de
prijs.
7. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of
wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld
persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd. Provincie Noord-Holland is niet
verantwoordelijk voor gebreken bij levering.
8. De provincie Noord-Holland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die
voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen,
gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing
van de winnaar. Provincie Noord-Holland is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van
deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden
handelen, dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang
verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
9. Provincie Noord-Holland is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande
kennisgeving de voorwaarden van de prijsvraag gedurende de looptijd van de prijsvraag te
wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te
wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de provincie daardoor
op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of
aanpassing van de prijsvraag, zal door de provincie op haar website op passende wijze
publiekelijk bekend worden gemaakt.
10. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunt u contact opnemen
met het Servicepunt Provincie Noord-Holland; telefoon: 0800 - 0200 600 (gratis), e-mail:
servicepunt@noord-holland.nl.

