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Actievoorwaarden ‘Hoe vier jij de sport?’  
 
1. Algemeen 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Hoe vier jij de sport?’, hierna te 
noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door de vereniging NOC*NSF, gevestigd te Arnhem 
aan de Papendallaan 60, hierna te noemen: “NOC*NSF”.   

2. De actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staan vermeld op 
http://www.nationalesportweek.nl. 

3. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.  
4. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie 

stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de 
actievoorwaarden dan wel een vroegtijdige beëindiging van de Actie, zal op 
http://www.nationalesportweek.nl worden gepubliceerd dan wel bekend worden gemaakt. Wij 
adviseren daarom deze actievoorwaarden regelmatig te bekijken.  

 
2. Voorwaarden deelname 

1. Deelnemen aan de Actie is mogelijk voor ieder natuurlijk persoon, woonachtig in Nederland 
en in het bezit van een geldig identiteitsbewijs. De deelnemer dient:  

a. een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; 
b. een foto te plaatsen op één van de Social Media kanalen van de Nationale Sportweek 

(Facebook, Twitter of Instagram) met de vermelding #NSW16 en #BeActive. 
Plaatsingen van foto’s zonder vermelding van deze twee hashtags worden niet in 
overweging genomen. 

2. NOC*NSF kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige 
inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfplaats. 

3. Personen jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders/voogd voor 
deelname aan de Actie.   

4. Iedere deelnemer (IP adres) mag maximaal 3 foto’s uploaden. Een deelnemer komt echter 
slechts in aanmerking voor één prijs.  

5. Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:  
a. medewerkers van NOC*NSF en hun familieleden, daaronder begrepen hun eventuele 

partner;  
b. andere personen die op enigerlei wijze direct en/of indirect in organisatorische zin 

betrokken zijn bij deze Actie en/of Nationale Sportweek zoals inwonende gezinsleden 
van bovengenoemde leden.  

6. Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het 
gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. 

7. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van 
deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met 
deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens NOC*NSF of derden. 
 

3. Specificatie Actie 
1. De Actie loopt van 12 augustus 2016 t/m 25 september 2016, waarna deelname niet meer 

mogelijk is. De Actie houdt in, het posten van een foto van jouw sportmoment tijdens de 
Nationale Sportweek met #NSW16 en #BeActive op de Social Media kanalen (Facebook, 
Twitter of Instagram) van de Nationale Sportweek.  

2. Een deskundige jury zal naar eigen inzicht en mening, op basis van o.a. originaliteit en 
creativiteit, een eerste selectie maken van foto’s welke de meeste sportplezier uitstralen. 
Vervolgens zal door één (of meer) onafhankelijk(e) persoon (personen) of instrument, uit 
bovengenoemde selectie 15 winnaars (1 winnaar van de hoofdprijs en 14 winnaars van de 
kledingprijzen) worden getrokken.  
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3. De hoofdprijs die ter beschikking wordt gesteld is een tegoedbon ter waarde van € 2.500,-- 
voor een vakantie naar keuze. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om aan de uitgifte van 
de tegoedbon nadere voorwaarden te verbinden. Daarnaast zijn er diverse kledingitems van 
de Nationale Sportweek te winnen.  

4. De winnaars worden bekend gemaakt op 27 september 2016 via de Social Media kanalen van 
de Nationale Sportweek.   

5. Een winnaar dient binnen veertien dagen na de bekendmaking contact op te nemen met 
NOC*NSF via info@nationalesportweek.nl. Indien NOC*NSF na veertien dagen geen reactie 
van een winnaar ontvangen heeft, behoudt NOC*NSF zich het recht voor om een andere 
winnaar aan te wijzen. De prijs gaat hiermee voorbij aan de oorspronkelijke winnaar en deze 
kan op geen enkele wijze meer aanspraak maken op de prijs. 

6. NOC*NSF betaalt belasting over deze prijzen. De winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor 
aangifte van de prijs in hun belastingaangifte 2016. 

7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
8. Te winnen prijzen zijn uniek en staan op naam van de winnende deelnemers. De prijs is niet 

overdraagbaar (tenzij NOC*NSF daar toestemming voor verleent) of inwisselbaar.  
9. Indien een prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt NOC*NSF zich het 

recht voor om, ook nadat de prijs is bevestigd aan de winnaar, naar het oordeel van NOC*NSF 
een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. NOC*NSF aanvaardt geen 
aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de 
(vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. 

10. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan NOC*NSF. 
 
4. Foto’s  

1. Deelnemer garandeert dat deelnemer in het bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten 
(inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto.  

2. Door deelname aan de Actie draagt deelnemer alle huidige en toekomstige intellectuele 
eigendomsrechten op de foto exclusief over aan NOC*NSF zonder enige beperking en zonder 
aanspraak te maken op enige vergoeding. NOC*NSF is dus vrij om de foto’s op de site te 
publiceren en voor andere promotionele doeleinden te gebruiken, ook al is deelnemer geen 
winnaar van de Actie.   

3. Indien er naast deelnemer andere personen op de foto zijn geportretteerd, garandeert 
deelnemer dat deelnemer beschikt over alle rechten van de andere personen (zoals 
portretrecht, persoonlijkheidsrechten, enz.) met betrekking tot de foto en dat de 
geportretteerde perso(o)n(en) toestemming voor de deelneming van de Actie hebben 
gegeven.  

4. Het is niet toegestaan gepubliceerd beeldmateriaal tijdens of na de wedstrijd terug te trekken 
uit de wedstrijd.  

5. Foto’s met de volgende eigenschappen/onderwerpen mogen niet worden 
ingezonden/gepubliceerd en zijn uitgesloten van deelname:  
a) gebruik van objecten/producten waarop een beeldrecht, merkrecht en/of een ander recht 
van een derde berust, waarvoor deelnemer geen toestemming van de derde heeft om gebruik 
daarvan te maken; of  
b) obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard; of 
c) aanstootgevende, ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, kwetsende, 
inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen/eigenschappen, materialen of 
informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen. 

6. De foto mag geen met reclame-uitingen bevatten. 
7. NOC*NSF bepaalt of een foto voor deelname aan de wedstrijd wordt toegelaten. 
8. NOC*NSF is te allen tijde gerechtigd een foto te verwijderen.   
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5. Aansprakelijkheid  

1. Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk 
voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. NOC*NSF garandeert onder andere niet 
dat het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn 
website zonder fouten werkt en alle foto’s juist en volledig worden ontvangen.  

2. Bij inbreuken op rechten van derden is en blijft de deelnemer hiervoor verantwoordelijk en 
aansprakelijk. De deelnemer verleent NOC*NSF vrijwaring voor eventuele aanspraken van 
derden en alle hieruit voortvloeiende schade.   

3. NOC*NSF is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de 
door NOC*NSF te verstrekken prijzen. NOC*NSF geeft geen enkele garantie op de door 
NOC*NSF te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.  

4. Hetgeen artikel 5.2 bepaalt, geldt onverminderd voor derde toeleveranciers van NOC*NSF cq. 
de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs. 

5. NOC*NSF is niet aansprakelijk voor het uitvallen of niet beschikbaar zijn van deze Actie. 
 
6. Slotbepalingen  

1. Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden naar 
info@nationalesportweek.nl. 

2. Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen 
voortvloeiend uit deze Actie en/of actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in Arnhem. 

3. De gegevens die NOC*NSF in het kader van deze Actie verzamelt en verwerkt, worden 
eigendom van NOC*NSF en zullen slechts voor het houden van de Actie worden gebruikt en 
zullen niet aan derden worden verstrekt. NOC*NSF mag de verstrekte persoonsgegevens ook, 
maar uitsluitend, vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, 
waaronder begrepen radio, televisie en internet. NOC*NSF zal deze gegevens van de 
deelnemers verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.   

 
Aldus opgemaakt te Arnhem, 20 juli 2016.  
 
 


