
Op de Bewuste Visweek kleurwedstrijd zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing: 
 

1. Algemeen 
 

1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘teken je favoriete zeedier’ 
De non-profit organisaties Marine Stewardship Council en Aquacultural Stewardship 
Council (de ‘Organisatoren’’) gevestigd aan de Koninginnegracht 8, 2514 AA Den 
Haag en Daalseplein 101, 3511 SX in Utrecht organiseren deze actie in Nederland, 
België en Luxemburg. 

2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van De Bewuste Visweek. 
3. De Organisatoren en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van 

deze actievoorwaarden. 

2. Deelname 

1. De Actie loopt van 23 september  t/m 1 november 2019 (de ‘Actieperiode’). 
2. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor iedere persoon met de 

Belgische, Nederlandse en Luxemburgse identiteit van 0 tot 13 jaar, die beschikt 
over een vaste woon- en verblijfplaats (de ‘Deelnemer’). Controle van de identiteit en 
leeftijd van de Deelnemer kan plaatsvinden bij uitreiking van de prijzen, of op ieder 
ander moment. 

3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisatoren en hun directe 
familieleden, alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij 
de organisatie van de Actie. 

4. Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer Ingezonden werk, 
gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of 
verveelvoudiging daarvan door Organisatoren. 

5. Deelname houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 
6. De Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van ‘het Ingezonden 

Werk’ voor promotionele doeleinden en op Facebook en Instagram. 
7. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de 

Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van 
deelname. 

3. Speelwijze 
1. De Deelnemer dient binnen de Actieperiode de kleurkaart op te sturen naar 

genoemde adressen op de kaart.  
2. Ingezonden werk met onbehoorlijke uitingen jegens Organisator of derden worden 

automatisch gediskwalificeerd. 
3. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest een de winnaar. 



4. De prijzen en uitreiking 

1. De volgende Prijs wordt beschikbaar gesteld in het kader van de Actie: een 
knuffeldier. 

2. De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende 
uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband 
met deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van 
de prijs. 

5. Uitkering van de prijs 
1. De winnende deelnemers worden in november bekend gemaakt. 
2. De winnaars staan open om vermeld te worden op de MSC- en ASC 

Facebookpagina’s en MSC en ASC Instagram accounts. 
3. De Organisatoren nemen per e-mail contact op met de winnaars voor de levering van 

de prijs. 
4. Deelnemer dient binnen 14 dagen op dit bericht te reageren. 
5. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of 

voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. 
6. Bij weigering of andere reden van het niet uitreiken van een prijs vervalt deze. 
7. Over de Prijs, de uitkering daarvan en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
8. Er geldt voor een door de winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. 
9. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator. 

6. Privacy 
1. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerken de Organisatoren de door de 

deelnemer opgegeven persoonsgegevens ( “Gegevens”)  om deelname aan de Actie 
te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de 
actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te 
sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De 
Organisatoren bewaren de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen 
uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. 

7. Aansprakelijkheid 
1. Organisatoren, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 

aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige 
andere wijze verband houdt met de Actie. 

 Meer specifiek zijn Organisatoren, de door hem ingeschakelde hulppersonen en/of 
derden niet aansprakelijk voor: 



a. enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel maken in 
verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik 
en/of misbruik van de prijs;  
b. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere 
wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijs; 
c. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere 
wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computerhardware- of 
software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van Deelnemers 
tot gevolg heeft of de vertraging daarvan; 
d. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere 
wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie. 
 
 

8. Vragen 
 Voor klachten die betrekking hebben op deze Actie kan de deelnemer zich wenden 

per e-mail via bewustevisweekactie@gmail.com 

9. Diverse 
1. Organisatoren  behouden zich het recht voor om een Deelnemer van deelname uit te 

sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze 
Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig of onbehoorlijk handelt jegens de 
Organisatoren of derden. 

2. Organisatoren behouden zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen 
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of 
te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijs te wijzigen indien de 
omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden 
te zijn jegens de Deelnemers. 

3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd 
worden, zullen Organisatoren een vervangende bepaling vaststellen die zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert 
en die niet nietig of vernietigbaar is. 

4. Op deze voorwaarden zijn het Nederlands en Belgisch recht van toepassing. 

 

 

 

 


