Zender van de Maand
JUNI 2019 BabyTV
Win een BabyTV driewieler/loopfiets

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Win een van de vijf BabyTV driewieler/loopfietsen
Actieperiode: t/m 30 juni 2019


Je doet mee aan de prijsvraag door het prijsvraagformulier in te vullen op
https://www.ziggo.nl/entertainment/movies-series/televisie/zender-van-de-maand-babytv



De actieperiode loopt tot en met 30 juni 2019. Deelnames die buiten de actieperiode vallen,
komen niet in aanmerking voor de prijs.



Uit de kandidaten met de goede antwoorden trekken we vijf keer één winnaar



BabyTV en Ziggo stellen de prijzen beschikbaar ter promotie van de zender die in juni Zender
van de Maand is.



Om deel te nemen aan deze actie moet je minimaal 18 jaar oud zijn.



Deelnemers aan deze actie moeten op het moment van de vaststelling van de prijswinnaar klant
zijn bij Ziggo, dat wil zeggen dat op het adres van de prijswinnaar een Ziggo-abonnement actief
moet zijn.

●

Door deelname aan deze actie geeft elke deelnemer toestemming tot de verwerking van de door
hem/haar verstrekte persoonsgegevens door Ziggo voor deze actie en toekomstige promotionele
acties. Verstrekte contactgegevens worden gebruikt voor het leggen van contact omtrent de
prijsvraag en communicatie over de actie.



Door deelname aan deze actie geeft elke deelnemer toestemming aan Ziggo om zijn inzending te
laten gebruiken voor het promoten van deze campagne. De prijswinnaar geeft bovendien
toestemming aan Ziggo om zijn/haar naam en woonplaats te publiceren op websites en social
media-kanalen van Ziggo.



De winnaar ontvangt in juli 2019 een reactie van Ziggo en/of BabyTV als hij/zij gewonnen heeft.
In deze reactie zal gevraagd worden een antwoordbericht te sturen voor de verdere afhandeling.

●

Voor de prijs geldt dat je als winnaar binnen 72 uur moet reageren of je de prijs in
ontvangst kunt en wil nemen. Volgt er binnen die tijd geen reactie of geeft de
deelnemer te kennen de prijs niet te willen, dan selecteert Ziggo een andere winnaar.

●

Deelnemers geven Ziggo, door deelname aan deze actie, toestemming om de naam van de
prijswinnaars te publiceren op websites van Ziggo.

●

Ziggo behoudt zich het recht voor om inzendingen die hem frauduleus of anderszins
onrechtmatig of onjuist voorkomen te weigeren en verwijderen. Deelnemers die onjuiste of
onvolledige persoonlijke gegevens insturen, worden uitgesloten van deelname aan deze actie.

●

Ziggo en BabyTV (en aan haar gelieerde vennootschappen) zijn op geen enkele wijze
aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie, noch voor
enige schade of kosten als gevolg van deze actie en de uitvoering daarvan, daaronder begrepen
eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan
de actie of de aanwijzing van de winnaars.



De prijs is geheel voor eigen risico. Ziggo en BabyTV (en aan haar gelieerde vennootschappen),
ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar
niet beperkt tot, lichamelijke schade en overlijden), verlies en/ of diefstal van enig eigendom van

de winnaar en/of genodigde(n) in verband met deze actie, waaronder begrepen – maar niet
beperkt tot – enige schade die de winnaar en/of genodigde(n) mocht lijden omdat hij /zij, door
welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de prijs, dan wel de prijs niet in ontvangst kan
nemen veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.
●

De prijs is niet tegen geld of iets anders inwisselbaar.

●

Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze
actievoorwaarden.

●

De vastgestelde uitslag is definitief en daarover kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de
deelname en/of de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend. Ziggo en BabyTV behouden
zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving
per direct te beëindigen of de voorwaarden te wijzigen.

●

Medewerkers van Ziggo, Vodafone, LGI en BabyTV (en aan haar gelieerde vennootschappen) zijn
uitgesloten van deelname aan deze actie.

