
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Voorjaars Prijsvraag 2019  SINT PIETERSGILDE. 
 

- Uitgesloten van deelname zijn leden van het Sint Pietersgilde.  
 

- Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.  
   

- Alleen volledig correct ingevulde formulieren dingen mee naar de prijs. 
 

- De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet 

overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij 

weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, 

zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is het Sint Pietersgilde gerechtigd een andere 

winnaar te trekken.  
   

- De winnaar dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart, bij gebreke 

waarvan een prijs niet aan de winnaar zal worden toegekend. 
    

- De winnaar van de prijs geeft het Sint Pietersgilde toestemming om kosteloos de verstrekte 

persoonsgegevens en eventuele foto’s ten behoeve van de prijsuitreiking te gebruiken bij 

promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de 

bekendmaking van de winnaar via alle media.  
    

- De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met 

deelname aan de prijsvraag. Het Sint Pietersgilde mag de persoonsgegevens opnemen in haar 

gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet AVG behandeld wordt. . De 

persoonsgegevens zullen NIET aan derden worden verstrekt. 
    

- Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar. Het Sint 

Pietersgilde kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor welke schade dan ook bij het 

gebruik van de prijs door de winnaar. 
    

- Het Sint Pietersgilde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die 

voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag. 
    

- Het Sint Pietersgilde is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat 

de deelnemers niet conform de algemene voorwaarden van deze prijsvraag handelen. 
    

- Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden van deze prijsvraag nietig of 

ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze 

voorwaarden aan.  
    

    

- De uitslag zal op de 30 juni (Kermis St Pieter) bekend gemaakt worden en vervolgens op de 

website van het St Pietersgilde geplaatst worden. 

   

Algemene voorwaarden prijsvraag Sint Pietersgilde 2019 

 

 

 

 

 

 


