
 

 

 

Algemene voorwaarden ‘Win een beverexcursie’ 

Definities 

1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de winactie 

2. Prijs: De te winnen prijs zoals omschreven in de Algemene voorwaarden 

3. Prijswinnaars: de deelnemers die conform de Algemene voorwaarden de prijs wint 

4. Website www.groningerlandschap.nl/wineenbeverexcursie  

Periode winactie 

De winactie loopt van 13 januari t/m 15 maart 2020 

De prijs 

Door mee te doen aan de winactie maak je kans op twee toegangsbewijzen voor een beverexcursie 

met de beheerder. De toegangsbewijzen geven toegang tot een exclusieve beverexcursie met de 

beheerder in het Zuidlaardermeergebied. Deze excursie wordt ingepland op een nader bekend te 

maken datum in maart of april 2020.  Bij de excursie is een hapje en een drankje op de fluisterboot 

inbegrepen. In totaal zijn er 15 keer 2 kaarten te winnen.  

De prijswinnaars 

De prijswinnaars zijn diegene die middels een loting twee toegangsbewijzen winnen voor de 

beverexcursie. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht van het winnen van de prijs. 

Daarnaast worden de prijswinnaars vermeld op de internetpagina: 

www.groningerlandschap.nl/wineenbeverexcursie 

Persoonsgegevens 

De gegevens die aan Het Groninger Landschap zijn verstrekt zullen worden gebruikt voor deze 

winactie en voor toekomstige acties van Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap 

respecteert de privacy van de mensen die aan de winactie meedoen. Het Groninger Landschap zorgt 

er voor dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming zal worden behandeld.  

Voorwaarde voor deelname aan de winactie 

Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland,  die bij deelname minstens 18 jaar of 

ouder zijn. Deelname aan de actie is uitgesloten voor een ieder die op enige wijze (in)direct 

betrokken is bij de organisatie. De deelnemer van de winactie is de persoon die is gebonden aan het 

mailadres welke is gebruikt om aan de winactie deel te nemen. De deelnemer garandeert dat hij/zij 

de gegevens naar waarheid en volledig invult. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren voor geld of 

andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie 

verbonden algemene voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Het Groninger Landschap is 
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dan gerechtigd een andere winnaar te trekken. 

 

De winnaar ontvangt twee kaarten en mag een andere persoon meenemen naar de excursie. Deze 

persoon dient minimaal 8 jaar of ouder te zijn en in het bezit van een zwemdiploma. Een kind moet 

ten alle tijden onder toezicht verkeren van een ouder en/of een volwassene. 

Mocht het niet mogelijk zijn om bij de beverexcursie aanwezig te zijn, dan is het mogelijk om de prijs 

aan iemand anders over te dragen of de prijs te weigeren.  

Aansprakelijkheid 

Het Groninger Landschap kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor enige uit deze winactie 

voortvloeiende schade. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk 

worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de 

website. 

 

Wijzigingen Algemene voorwaarden 

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande 

kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt 

op de website. 

Slotbepalingen 

Op de overeenkomst i s Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene 

voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. 

Contact 

Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over de 

voorwaarden of de winactie, neem dan contact op met communicatie@groningerlandschap.nl  
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