
 

Actievoorwaarden Kamprechter quiz 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de prijsvraag voor kamprechter quiz. Deze prijsvraag 
wordt georganiseerd door de KNRB. 
 
Deelname actie 
1. De actie loopt van vrijdag 9 oktober 2019 t/m dinsdag 13 oktober 2020. 
 
2. Deelname is voor iedereen die het leuk vindt om mee te doen en woonachtig is in Nederland.  
 
3. Je kunt deelnemen aan deze actie door in het deelnameformulier op 
https://nl.surveymonkey.com/r/W3XJDXW het antwoord op de vraag en uw gegevens in te vullen. 
 
4. Je kan maar één (1) keer deelnemen aan de quiz.  
 
Prijs 
5. De KNRB geeft maximaal 10 items uit het ANRT kledingpakket weg. 
 
6. De planning is als volgt: 

1. vrijdag 9 oktober prijsvraag live 
2. tot en met dinsdag 13 oktober mogelijkheid tot invullen van de quiz 
3. bekendmaking winnaar: maximaal één (1) maand na sluiting. 

 
Aanwijzen winnaar 
7. De KNRB beoordeelt de inzendingen en checkt of aan de actievoorwaarden is voldaan. 
 
8. Uit de deelnemers met de meest goede antwoorden worden de prijzen verloot. 
 
9. De winnaar wordt via de deelnamepagina op ROEIEN.nl, de social media kanalen van de KNRB en 
via een mail naar alle deelnemers bekend gemaakt. De winnaars krijgen tevens een persoonlijk 
bericht. 
 
10. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of actievoorwaarden, vervalt het recht op de prijs. 
In dat geval behoudt KNRB het recht om een nieuwe winnaar aan te wijzen. 
 
Gegevens 
11. Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd om de volgende persoonlijke gegevens in te vullen:  
e-mailadres en of je je wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief. 
 
12. Je garandeert dat alle door je verstrekte gegevens correct en volledig zijn. 
 
13. Door deelname aan deze prijsvraag geeft je de KNRB toestemming de naam van de winnaar te 
gebruiken voor publicitaire doeleinden. 
 
14. De persoonlijke gegevens, zoals onder art. 12 vermeld, worden niet aan derden verstrekt en 
zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan deze actie, de uitreiking van de prijs en eventuele 
andere doelen (zoals reclame-uitingen, etc.). 
 
 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/W3XJDXW


 

 
Aansprakelijkheid en vrijwaring 
15. Je garandeert dat je inzending geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten 
van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart de KNRB voor aanspraken van derden 
ter zake. 
 
16. De KNRB heeft het recht inzendingen te verwijderen die in strijd zijn met algemene normen en 
waarden. 
 
Auteursrechten en medewerking 
17. Alle inzendingen worden eigendom van de KNRB. 
 
Rechten KNRB 
18. De KNRB behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan deze actie te beëindigen, 
indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke 
bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de 
KNRB hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 
 
19. De KNRB behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, onderbreken of wijzigen en/of de prijzen van de actie te 
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 
 
Contact 
20. Voor vragen over deze actie kan contact worden opgenomen met de KNRB via 
communicatie@knrb.nl. Na ontvangst neemt de KNRB zo snel mogelijk contact met u op. 
 
Diversen 
21. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt de KNRB de beslissing welke zij 
geraden acht. 
 
22. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
  
Aldus opgemaakt te Amstelveen 18 oktober 2019 


