
                                                                                                                                                Datum: 7-5-2018 

Actievoorwaarden  

“Knikker Challenge – NK Knikkeren 2018”  

1. Door akkoord te gaan met de Actievoorwaarden, maken deelnemers kans op het winnen van 

het volgende prijzenpakket: gratis met je hele klas naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen 

(inclusief vervoer van en naar de school toe), gratis met je hele klas naar de finale van het NK 

Knikkeren, een week lang met de gehele klas op een Interbest mast langs de snelweg (locatie 

te bepalen door Supporter van Sport) en 10 kilo knikkers. Dit prijzenpakket wordt beschikbaar 

gesteld door Supporter van Sport, een initiatief van Univé.  

2. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Supporter van Sport, georganiseerde 

actie “Knikker Challenge – NK Knikkeren 2018” ter promotie van Supporter van Sport, een 

initiatief van Univé.  

3. Looptijd van de Actie is van 15 mei 2018 tot en met 31 mei 2018 23:59 uur. 

4. In totaal zal er 1 winnaar worden gekozen die het prijzenpakket ontvangt.  

5. Het vervoer naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt verzorgd van de locatie van de 

school tot aan het dierenpark en terug.  

6. De content voor op de Interbest mast zal op 1 juni 2018 door de winnaar aangeleverd moeten 

worden. 

7. Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.  

Er bestaat geen verplichting voor consumenten tot deelname aan de Actie.  

8. Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn werknemers van Supporter van Sport en Univé en 

de aan hen gelieerde ondernemingen en ondernemingen waar zij met betrekking tot de Actie 

mee samenwerkt.   

9. Wanneer onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens worden opgegeven, heeft SvS het 

recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.   

10. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten,  

een andere bestemming of voor prijzen met een gelijke/vergelijkbare waarde.   

11. Supporter van Sport/Univé zijn niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) 

gebreken aan de prijs en/of enige andere schade aan de prijs (inclusief schade veroorzaakt 

door verzending en/of andere wijze van transport).   

12. Supporter van Sport selecteert door middel van een willekeurige trekking op 1 juni de 

winnaar.  

13. Met de prijswinnaar zal op uiterlijk 1 juni persoonlijk contact worden opgenomen. Allereerst 

via het social media platform waarop de inzending is geplaatst en later  

per e-mail. 

14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.   

15. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Supporter van Sport 

zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan 

of het recht op een prijs te laten vervallen.   

16. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect en/of onvolledig zijn, worden 

uitgesloten van deelname aan de Actie en hebben geen recht op een prijs.  

17. Supporter van Sport is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden door te 

voeren. Hier wordt niet over gecommuniceerd.  

18. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Supporter van 

Sport zelfstandig.  



19. Deelnemers gaan ermee akkoord dat eventueel beeldmateriaal van winnaars welke 

voortvloeien uit de actie in (commerciële) uitingen gebruikt kunnen worden. De deelnemers 

zullen zich hiertegen op geen enkele wijze verzetten. 

 


