
Actievoorwaarden - ARTIS LEEFT Facebook winactie 

Lees deze voorwaarden (Voorwaarden) zorgvuldig door. Deze bevatten belangrijke informatie. Door 

deel te nemen aan deze actie, gaat u ermee akkoord dat deze Voorwaarden van toepassing zijn. 

 

1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ARTIS Leeft Facebook winactie (de “Actie”), 

georganiseerd door ARTIS, gevestigd te Amsterdam aan de Plantage Kerklaan 38-40. 

2. Duur 

De volledige Actie (Actieperiode) loopt van woensdag 21 juni 2017 9.00 uur t/m dinsdag 18 juli 2017 

23.59 uur. De sluitingsdatum (Sluitingsdatum) voor inzendingen is: dinsdag 18 juli 2017 23.59 uur. De 

winnaars worden op maandag 24 juli bekend gemaakt, via de betreffende Facebookposts. 

3. De Actie 

3.1 Op de Facebookpagina van ARTIS worden op 21 juni, 27 juni, 4 juli en 11 juli een Facebookpost 

geplaatst met als onderwerp ‘Win 4 kaartjes’.  

3.2 Om kans te maken op de prijzen (4 toegangskaarten voor ARTIS), dienen deelnemers de 

opdracht in 1 van de posts uit te voeren. Er worden 4x 4 toegangskaarten weggegeven (4 

toegangskaarten per Facebookpost). 

3.3 Aan de Actie kan iedereen meedoen die woonachtig is in Nederland en tenminste 18 jaar oud is.  

3.5 Deelname aan de actie is alleen mogelijk gedurende deze Actieperiode. 

3.6 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van ARTIS, alsmede eventuele participanten ten 

aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders of producenten).  

3.7 De 4 winnaars worden bepaald door een jury. Er wordt 1 winnaar per post gekozen. 

3.8 Enkel de volledige deelnames zullen in acht genomen worden en er wordt geen rekening 

gehouden met onvolledige of foutieve gegevens. Iedere deelnemer mag onbeperkt meedoen. 

3.9 Deelname aan deze Actie is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of 

dienst dan ook. 

3.10 De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

4. Prijs 

4.1 De prijs bestaat uit 4 toegangskaarten voor ARTIS. 

4.2 De Prijs wordt verzorgd door ARTIS. 

4.3 De Prijs zal kort na de bekendmaking door ARTIS worden uitgekeerd aan de winnaar. 

4.4 De Prijs kan niet worden ingewisseld tegen een andere prijs. Prijzen zijn persoonsgebonden en 

zullen niet in geld worden uitgekeerd. 

 

5. Bescherming van gegevens 

5.1 Persoonsgegevens van Deelnemers die ARTIS verkrijgt in het kader van deelname aan deze 

Actie zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 

5.2 De persoons- en contactgegevens van de deelnemers worden uitsluitend verwerkt in het kader 

van de deelname aan de Actie, en worden alleen bewaard zolang dat nodig is voor dat doel (d.w.z. tot 

drie maanden na afloop van de Actie).  

 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 ARTIS en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor: 

a. Aanvullende kosten die u maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs.  

b. Schade die u maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs.  

c. Gebreken in de uitgereikte prijs.  

6.2 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit de Actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te 

Amsterdam. 



 

7. Slotbepalingen 

7.1 ARTIS mag de Actievoorwaarden altijd wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor Deelnemers die 

zich al voor de Actie hebben aangemeld en aan deze Actievoorwaarden voldoen.  

7.2 Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook  

7.3 ARTIS mag de Actie altijd stopzetten of wijzigen. ARTIS hoeft hiervoor geen reden op te geven. 

Als ARTIS de Actie stopzet of wijzigt, dan heeft Deelnemer geen recht op een (schade)vergoeding.  

7.4 Over zaken die in deze Actievoorwaarden niet geregeld zijn, beslist de directie van ARTIS.  

7.5 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u een email sturen naar communicatie@artis.nl. 

  


