Actievoorwaarden Actie Voetbalvereniging
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Deze actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie Met UNICA Scoor Je
(hierna: de ‘Actie’), die georganiseerd wordt door Unica Building Services Hoevelaken (hierna: ‘Unica’) en
voetbalvereniging Zeewolde (hierna: ‘VVZ’).
Deelname aan de Actie staat open voor leden en ouders van leden van VVZ met een minimale leeftijd
van 18 jaar (hierna: de ‘Deelnemer’).
De Actie start op zaterdag 1 september 2018 en eindigt op maandag 31 augustus 2019 (hierna: de
‘Actieperiode’). Deelnemers maken gedurende de Actieperiode kans op het winnen van een paar
voetbalschoenen. Zie voor meer informatie artikel 5 t/m 9.
Deelname aan de Actie is gratis.
Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode ter vervulling van openstaande vacatures een nieuwe
medewerker voor Unica aandragen. Deze persoon dient via www.werkenbijunica.nl te vermelden dat
hij/zij door Deelnemer is aangedragen met vermelding van de naam van de Deelnemer, de rol van
Deelnemer binnen VVZ (lid of ouder van een lid) en het lidnummer.
De aangedragen persoon mag in de afgelopen 12 maanden niet werkzaam zijn geweest bij Unica of een
aan haar gelieerde onderneming.
Indien de aangedragen persoon met Unica een arbeidsovereenkomst sluit, ontvangt Deelnemer via VVZ
een waardebon van Sportique te Zeewolde voor een paar voetbalschoenen.
De waardebon heeft een waarde van € 150,- en is uitsluitend te besteden bij Sportique Zeewolde,
gevestigd aan de Raadhuisstraat 10-12 te Zeewolde.
De waardebon heeft een geldigheidsduur van onbeperkt. (Consumentenbond)
De cheque zal door VVZ aan Deelnemer worden overhandigd, na goedkeuring en schriftelijke bevestiging
door Unica aan VVZ dat aan de voorwaarden van de Actie is voldaan.
Unica/VVZ is gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer zij het vernoemen heeft dat
de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel indien een Deelnemer zich naar het
oordeel van Unica/VVZ anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot de
Actie.
Unica en/of VVZ zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de waardebon.
Unica en VVZ besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het
voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele
onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten met betrekking tot door Unica en/of VVZ openbaar
gemaakte content, van welke aard dan ook, kunnen niet aan Unica en/of VVZ worden tegengeworpen
noch enige verplichting voor Unica en/of VVZ doen ontstaan.
In het kader van de Actie worden door Unica en/of VVZ persoonsgegevens verzameld voor het
organiseren en het uitvoeren van de Actie, voor het aanwijzen en op de hoogte stellen van de winnaars
van de Actie en voor het uitreiken van de waardebon. Persoonsgegevens worden door Unica en/of VVZ
slechts aan derden verstrekt voor zover noodzakelijk voor deze Actie.
Deze Actievoorwaarden staan vermeld op de Website van VVZ. www.vvzeewolde.nl
Unica behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen en/of te beëindigen. In geval van
wijziging en/of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op de Website van VVZ.
www.vvzeewolde.nl
Voor vragen en/of klachten over de Actie kan contact opgenomen worden met VVZ via
sponsorcommissie@vvzeewolde.nl
Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

