
Algemene	(incl.	evt.	aanvullende)	Actie	Voorwaarden	RTV	Purmerend.	

Standaard actie voorwaarden: 
 
Voor elke prijsvraag op Radio Purmerend, RTV Purmerend en/of rtvpurmerend.nl dien je 16 jaar of ouder te zijn, óf 
toestemming te hebben van een ouder/voogd om deel te kunnen nemen. 
 
 
Prijzen kunnen nooit worden ingeruild voor geld of dergelijke. 
 
 
Een prijs die op Radio Purmerend, RTV Purmerend of rtvpurmerend.nl wordt gewonnen is persoonsgebonden, dus niet 
overdraagbaar aan ieder ander. 
 
 
Als een prijs door een adverteerder of sponsor ter beschikking wordt gesteld, is RTV Purmerend mogelijk niet 
verantwoordelijk voor de afhandeling van de prijs. RTV Purmerend zal wel goede afspraken maken om van een juiste 
afhandeling vrijwel zeker te kunnen zijn. 
 
 
RTV Purmerend is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder/sponsor. 
 
 
Wanneer prijzen bestaan uit toegangskaarten voor evenementen, kan er geen aanspraak worden gemaakt bij RTV 
Purmerend wanneer dit wordt afgelast.  
 
  
RTV Purmerend is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze 
gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen. 
 
 
RTV Purmerend kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement 
wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. 
 
 
Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen kunnen worden opgeslagen in een databestand. Indien RTV 
Purmerend dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, 
bijvoorbeeld per e-mail. De opgeslagen gegevens zullen NOOIT verstrekt worden aan derden. 
 
 
RTV Purmerend is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven 
(bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).  
 
 
Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van Radio Purmerend, RTV Purmerend en rtvpurmerend.nl aanvaard je dit 
volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels 
als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement. 
 
 
Alle werknemers van RTV Purmerend en hun directe familieleden (gezin) zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen 
op Radio Purmerend, TV Purmerend of rtvpurmerend.nl. Tenzij er vrijkaarten of ander prijsmateriaal overblijft door een 
tegenvallend aantal reacties. 
 
 
Wanneer er een vermoeden is dat er fraude wordt gepleegd, zowel bij het verstrekken van contact-/adresgegevens als 
met de prijs zelf, heeft RTV Purmerend het recht de prijs in te houden. 
 
 
Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van 
winnaars zijn definitief. 


