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Rabobank 

 

1. In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder: 

a) Aanbieder:  Coöperatieve Rabobank U.A., handelend onder de naam Rabobank. 

b) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon in Nederland, die aan deze actie deelneemt en voldoet aan deze 

actievoorwaarden. 

c) Actievoorwaarden: deze voorwaarden 

d) Actie: Hoera Geslaagd 

e) Actieperiode: 14 juni 2017 tot en met 7 juli 2017 

f) Actiewebsite: www.hoerageslaagd.nl 

2. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie Hoera Geslaagd. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid 

van de Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.  

3.  De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de Aanbieder en is ter promotie van de studentenrekening.  

4. Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode. 

5. Deelname staat open voor Deelnemers in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar. 

Minderjarige Deelnemers aan de Actie hebben toestemming van hun ouders/verzorgers nodig om deel te kunnen 

nemen. De aanwezigheid van deze toestemming kan door de Aanbieder worden gecontroleerd. Als er geen 

toestemming is, is deelname aan de Actie niet mogelijk. 

Medewerkers van Aanbieder en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie. 

6. Om kans te kunnen maken op een prijs moet de Deelnemer het volgende doen: Maak een selfie, deel hem met 

#Hoerageslaagd via Instagram. Op de website Hoerageslaagd.nl staat vermeld hoe je de foto kunnen delen en hoe je 

kunt stemmen. Stemmen kan via de website van HoeraGeslaagd.nl, Facebook en Instagram (hierna 'deelname 

punten'). Elke stem of like telt als een punt. Probeer zoveel mogelijk likes te krijgen voor jouw foto op de deelname 

punten. Wanneer er nog iemand anders bij op de selfie staat, moet hij/zij toestemming hebben gegeven om de selfie 

te plaatsen. 

7.  Iedere Deelnemer mag maar één keer deelnemen aan de Actie. 

8.  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
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9.  Het prijzenpakket bestaat uit:  

3 keer een BBQ t.w.v. €295 

10 keer een lamzak t.w.v.€59,95 

Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de Aanbieder naar eigen inzicht deze prijs mogen 

vervangen door een andere prijs van gelijke waarde of gelijke strekking. 

10.  De winnaar wordt als volgt bepaald: De deelnemer die in totaal de meeste likes heeft gekregen op alle deelname 

punten (Instagram, Hoerageslaagd.nl en Facebook) tijdens de periode. Wanneer twee of meer deelnemers hetzelfde 

aantal stemmen heeft behaald, selecteren wij de winnaar die als eerste de selfie heeft geplaatst. 

11.  De winnaar krijgt persoonlijk bericht binnen 2 weken na het einde van de Actieperiode. Deelnemers die geen prijs 

hebben gewonnen ontvangen geen bericht.  

12.  Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een vergelijkbare waarde.  

13.  Over de uitslag, de opzet van deze actie of de vervanging van niet beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet 

gecorrespondeerd. 

14.  Als er kansspelbelasting betaald moet worden, betaalt de Aanbieder deze.  

15.  Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het 

kader van deze actie worden gebruikt door de Aanbieder. Aanbieder behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt 

deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie. 

16.  De Aanbieder kan de winnaar vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne van de 

Aanbieder inzake de Actie.  

17. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk of via email gestuurd worden naar: info@soapbox.nl onder vermelding 

van ‘klacht Actie Hoera Geslaagd. Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.  

18. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.  

19.  Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde 

partijen. 

20.  Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 
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