Actievoorwaarden winacties Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL)
Bij STL organiseren we af en toe een winactie. Dit kan een actie zijn op onze social-media-kanalen, in onze
nieuwsbrief of op onze website. Op onze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Deelname actie
Winacties worden uitgeschreven door STL. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deelname aan winacties is kosteloos.
Deze winactie loopt van 26 september 2022 t/m 31 oktober 2022
Deelname vindt plaats wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je
kans om te winnen.
Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in
de social media post of op het in te vullen formulier.
Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Jongere
deelnemers moeten toestemming hebben van hun ouders/verzorgers.
STL is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf
van reden stop te zetten.
Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van
deelname.
Medewerkers van STL zijn uitgesloten van deelname aan acties.
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Persoonsgegevens
•
•
•

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de
deelname aan een prijsvraag of winactie.
De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door
STL voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de
STL nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.

Winnaar
•
•
•
•
•
•

De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het e-mailadres dat is achtergelaten.
Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe
winnaar aangewezen.
Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
STL is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname
of fraude.
Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Contact
•

Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd

Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met STL per mail aan info@stlwerkt.nl, op onze social
media-accounts (Facebook, Twitter of Instagram) of per post naar Kampenringweg 43
2803 PE Gouda, Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

