
Voorwaarden deelname winactie Versier je woning 
 
Hieronder staan de algemene voorwaarden met betrekking tot de winactie Versier je woning 2021 van 
Oranjevereniging Leersum beschreven. De winactie wordt georganiseerd door Oranjevereniging 
Leersum. 
 
Deelname actie 

 Deelname aan actie is kosteloos. 
 Deelname vindt plaats wanneer je op www.oranjeverenigingleersum.nl het inschrijfformulier 

volledig hebt ingevuld. 
 Eenmalige deelname per adres. 
 Deelname aan actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. 
 Leden bestuur Oranjevereniging zijn uitgesloten van deelname. 
 De looptijd van de winactie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt 

vermeld in de social media post, op de website of op het in te vullen formulier. 
 Oranjevereniging Leersum is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen 

of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten. 
 
Persoonsgegevens 

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

 Op alle acties is Nederlands recht van toepassing. 
 
Winnaar 

 De winnaar (de winnende woning) van de winactie wordt gekozen door middel van een 
jurering op onpartijdige wijze. 

 De winnaars van de winactie worden via het social media kanaal van Oranjevereniging 
Leersum en via de uitzending van Regio 90 bekend gemaakt. Winnaars ontvangen 
persoonlijk bericht op het e-mailadres dat op het inschrijfformulier is opgegeven. Wanneer de 
winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar 
aangewezen. 

 Oranjevereniging Leersum is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden 
van onrechtmatige deelname of fraude. 

 Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. 
 Het is niet mogelijk de gewonnen tegoedbon(nen) om te ruilen voor een andere prijs of 

geldbedrag 
 
Aansprakelijkheid 

 Deelname aan de winactie is geheel op eigen risico. Oranjevereniging Leersum is niet 
aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname 
aan de activiteit. 

 Stichting Oranjevereniging Leersum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers voor, tijdens of na 
de activiteit. 

 De deelnemer vrijwaart Oranjevereniging Leersum voor schade die derden lijden als gevolg 
van een aan de deelnemer toe te rekening handelen of nalaten voor, tijdens of na de 
activiteit. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van 
aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

 
Beeldmateriaal 

 De deelnemer gaat akkoord met het mogelijk gebruik van een foto van de versierde woning 
voor, foto, film, video, TV, internet en dergelijke voor promotionele doeleinden van 
Oranjevereniging Leersum, zoals op de website en flyers.  

 Als de deelnemer hier bezwaar tegen heeft, dient dit kenbaar gemaakt te worden door dit 
schriftelijk door te geven aan Oranjevereniging Leersum via 
www.oranjeverenigingleersum.nl/contact. 

 
Corona maatregelen 



 De deelnemer dient zich bij de winactie aan de geldende corona maatregelen te houden, zie 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels 

 Wanneer er een straat (mede) versierd wordt door een buurt (comité of vereniging) dan 
moeten deelnemers zich aan de geldende corona maatregelen houden.  

 Indien naar het redelijk oordeel van Oranjevereniging Leersum de deelnemer op enigerlei 
wijze in strijd handelt met de geldende corona maatregelen of aanwijzingen en instructies van 
Oranjevereniging Leersum, dan kan de deelnemer van deelname aan de activiteit worden 
uitgesloten. 

 
Algemeen 

 Straatmeubilair mag niet beschadigd mag worden.  
 Voorkom zwerfvuil.  


