
Actievoorwaarden 
Algemeen  

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Concert at SEA” actie van HZ University of Applied 
Sciences, gevestigd te Vlissingen, hierna te noemen HZ. 

• Ter promotie van HZ worden er door middel van een zogenaamd klein promotioneel kansspel een 
aantal prijzen verloot onder de deelnemers.  

 
Deelname 

• Deelname aan de actie vindt plaats op de door HZ aangegeven wijze. 
• Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. 
• Deelname aan deze actie staat open voor eenieder, uitgezonderd hierna te noemen personen. 
• Bij deelname door een minderjarige is de toestemming van een ouder noodzakelijk. 
• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HZ, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of 

indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 
• Deelname aan deze actie is gratis. HZ brengt geen communicatiekosten in rekening. 
• Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 
• Gedurende de gehele actieperiode kan je één keer winnen per deelnemende social media-account  

 
Actieperiode en speelwijze 

• De actieperiode is van 14 juni 2022 tot en met 19 juni 2022 (23h59). In deze periode kun je deelnemen 
aan de actie. 

• Deelnemer aan de actie is eenieder die voldoet aan deze voorwaarden. Zie hierboven hoe je 
deelneemt aan deze actie. 

• De winnaar zal worden bepaald uit een loting.  
• HZ neemt via persoonlijk bericht contact op met de winnaars.  
• Indien een winnaar niet binnen 2 dagen reageert op het persoonlijke bericht, dan wordt een nieuwe 

winnaar bekend gemaakt.  
 
Prijs 

• De winnaar wint twee toegangskaarten voor Concert at SEA 2022 op donderdag 30 juni, vrijdag 1 juli 
en zaterdag 2 juli.  

• Het totale prijzenpakket bestaat uit twee keer twee toegangskaarten.  
• Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HZ om de prijsuitreiking in de publiciteit te 

brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te 
gebruiken.  

• De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.  
 
Aansprakelijkheid 

• HZ, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie, het delen/uploaden van je foto 
en/of de door HZ beschikbaar gestelde prijzen. 

• HZ is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken 
prijzen. HZ verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.  

 
Overig 

• Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.  
• Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.  
• In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist HZ.  
• In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HZ zich het recht voor om 

deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te 
laten vervallen.  

• Indien bij deelname ongepaste of onverantwoorde foto’s worden geplaatst of onvolledige en/of 
onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HZ het recht de deelnemer van verdere 
deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.  



• Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een email te sturen naar 
dienstmarketing@hz.nl onder vermelding van WINACTIE CONCERT AT SEA. 

• Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 


