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Actievoorwaarden en spelregels doneer-en-winactie Stichting ZEHG 

Winacties zijn enkel uitgeschreven door Stichting ZEHG, gevestigd te Groot-Zuideveld 152 in Dussen, 

Nederland. Op winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.  

• Deelname vindt plaats wanneer je op Geef.nl een donatie o.v.v. jouw voor- en achternaam van €7,50 

of meer hebt gedaan aan Stichting ZEHG en in het opmerkingenveld het nummer van de prijs/prijzen 

waarop jij kans wilt maken vermeldt;  

- Eenmalige deelname per actie per persoon 

- Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder 

- Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland 

• Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte informatie bij deelname aan een winactie, 

anonieme donaties via Geef.nl is uitgesloten van deelname; 

• Deelnemers aan een winactie dienen de Reclame Code Social Media na te leven. 

• De looptijd van een actie staat altijd aangegeven in de beschrijving van de actie.  

• Stichting ZEHG in te alle tijden bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties onder 

opgaaf van reden stop te zetten. 

 

Persoonsgegevens 

• Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, 

tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij. 

• Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de 

Stichting ZEHG nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven. 

• Op alle acties van Stichting ZEHG is Nederlands recht van toepassing. 

Winnaars 

• De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze. 

• Winnaars worden geïnformeerd door middel van een bericht onder de winactie op onze Facebook en 

Instagram pagina, waarnaar de winnaar zelf contact op kan nemen door middel van een privébericht. 

Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld. 

•  Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe 

winnaar aangewezen. 

• Stichting ZEHG is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige 

deelname of fraude. 

• Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 

• Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag. 

• Bestuursleden en vrijwilligers van Stichting ZEHG zijn van deze winactie uitgesloten.  

• Stichting ZEHG is op geen enkele manier aansprakelijk voor  Stichting ZEHG en haar oprichters, 

vrijwilligers en beheerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele, directe of 

indirecte, schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, producten of diensten die worden 

aangeboden in deze winactie. Ook voor schade die ontstaat uit het gebruik van informatie of diensten 

van websites of bronnen waarnaar wordt verwezen kan Stichting ZEHG niet aansprakelijk worden 

gesteld  

Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met ons via media@zehg.nl o.v.v. Doneer-en-winactie 
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