
Specifieke actievoorwaarden “Meeleef winactie” 
 

Deze specifieke actievoorwaarden (hierna: de ‘Specifieke actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de 

Meeleef winactie (hierna: ‘de Actie’) georganiseerd door VvAA. Door deelname aan de betreffende 

actie gaat de deelnemer (hierna: aanbrenger) akkoord met onderstaande Specifieke actievoorwaarden.  

 

1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Actievoorwaarden. 

 

2. Voor zover de Algemene actievoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke 

actievoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke actievoorwaarden. 

 

3. De Actie bestaat uit het voordragen van een medezorgverlener als kanshebber op een 

Meeleefmoment georganiseerd door VvAA. Uiteindelijk verloten wij samen met onze partners drie 

(3) Meeleefmomenten elk t.w.v. €300,-. De actieperiode om iemand te kunnen voordragen loopt van 

27-10-2022 t/m 11-12-2022. De uitreiking van de prijs vindt plaats tussen 13-12-2022 en 12-01-

2023. Het Meeleefmoment moet plaats gevonden hebben  tussen 13-12-2022 en 12-02-2023.  

 

4. Deze Actie is toegankelijk voor alle zorgverleners van Nederland die tijdens de actieperiode 

meedoen. 

 

5. Een minderjarige Aanbrenger moet schriftelijk toestemming hebben van een ouder/voogd alvorens 

hij kan deelnemen aan de Actie. 

 

6. Uitgesloten van deze Actie zijn medewerkers en familieleden van VvAA en inwonende partners of 

familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten/leveranciers ten aanzien 

van de betreffende Actie (waaronder begrepen reclamebureaus, adverteerders, sponsors of 

producenten).  

 

7. Op 12 december zal de winnaar gekozen worden op basis van de ingezonden toelichting. Daarbij 

wordt gecontroleerd of de mogelijke winnaar zijn of haar deelname heeft bevestigd via het 

deelnameformulier. De aanbrenger ontvangt het deelnameformulier na het aanmelden van de 

genomineerde  en dient deze naar de e genomineerde toe te sturen. 

 

8. Elke Aanbrenger mag één (1) medezorgverlener aandragen. Iedere winnaar kan maximaal één 

(1) prijs winnen met de Actie. 

 

9. De winnaar van de Actie kan tot uiterlijk één (1) week na bekendmaking aanspraak maken op 

uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs. 

 

10. De Aanbrenger geeft VvAA toestemming tot de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband 

met deelname aan deze Actie. VvAA gebruikt de opgegeven contactgegevens uitsluitend om te 

corresponderen over de winactie. Hier wordt vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming mee omgegaan. Meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan staat 

op: https://www.vvaa.nl/over-vvaa/privacybeleid. 

 

11. Met het accepteren van de prijs geven de Aanbrenger en de winnaar toestemming om de uitreiking 

te filmen en  het opgenomen beeldmateriaal te gebruiken voor marketingdoeleinden van VvAA. 

Hiervoor dient een quitclaim ingevuld te worden.  

 

12. De actieperiode loopt van 27-10-2022 t/m 11-12-2022. 

 

https://media.umbraco.io/vvaa/powb34ol/algemene-actievoorwaarden-vvaa-2021-1.pdf
https://www.vvaa.nl/over-vvaa/privacybeleid


13. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de Actie kunnen per e-mail gesteld worden. Stuur 

deze naar acties@vvaa.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de Actie. VvAA zal zo spoedig 

mogelijk reageren. 

 

14. De Actie bevat een complete ontheffing van socialmedia kanalen zoals LinkedIn, Facebook en 

Instagram voor elke deelnemer. De Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of 

wordt beheerd door een van deze socialmedia kanalen of is geassocieerd met genoemde 

socialmedia kanalen. 


