Actievoorwaarden en spelregels
Kidsactie Ervaar het OV
31-07-2017
1. Tijdens het bestelproces van de stempelkaart worden gegevens (naam, leeftijd)
van het kind gevraagd om aan hand van de leeftijd te bepalen welk type
spaarkaart hij of zij zou moeten ontvangen
2. Het opgegeven e-mailadres mag zowel van een volwassene als van het kind zijn
3. Indien je niet hebt aangevinkt de nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt het
opgegeven e-mailadres uitsluitend gebruikt voor verzending van de spaarkaart en
een evaluatie-enquête
4. De aanvullende vragen (woonplaats, enquêtevragen) worden uitsluitend gebruikt
ter evaluatie van de Kidsactie
5. De gegevens worden niet verspreid aan derden of gebruikt voor commerciële
doeleinden
6. De actie is alleen toegankelijk voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar
7. Kinderen sparen voor stickers en stempels door met de bus in Overijssel (met
uitzondering van Twente) en Flevoland (met uitzondering van Almere en Lelystad)
of de trein van de Vechtdallijnen te reizen
8. Een volle spaarkaart bevat 5 stempels of stickers van de Kidsacties
9. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het reizen met het OV met
betrekking tot het sparen van stickers en stempels
10. Alleen buschauffeurs en treinstewards kunnen stickers en stempels verspreiden
11. De actie loopt van 7 augustus 2017 tot en met 31 oktober 2017, in die periode
kunnen foto’s van volle spaarkaarten worden ingezonden naar
kidsactie@ervaarhetov.nl
12. Alle volle spaarkaarten waar naam, adres en datum op ingevuld staan worden in
behandeling genomen, ook als kinderen meerdere spaarkaarten inzenden
13. Alle volle spaarkaarten waar naam, adres en datum op ingevuld staan dingen mee
naar het prijzenpakket
14. De Fidget Spinners zijn beperkt beschikbaar; op is op
15. Vanaf 6 november 2017 worden de prijswinnaars bekend gemaakt
16. De prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld
Heb je vragen over de actievoorwaarden en spelregels? Stuur dan een e-mail naar
kidsactie@ervaarhetov.nl

