
 

Actievoorwaarden 
‘Win het Dafne LIKES kookboek’ 
 
De onderstaande Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win het Dafne LIKES 
kookboek (hierna: de Actie) 
 
Aanbieder 
De Actie wordt georganiseerd door Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen SamenGezond). 
 
Artikel 1 Algemeen 
1. Door deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer de inhoud van de Actievoorwaarden.  
2. SamenGezond kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het netwerk, 
hardware en software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegevens. 
SamenGezond is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of 
personen, als gevolg van deelname aan de Actie of gebruik of inzet van de prijs. SamenGezond, 
de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de 
Actie voortvloeiende (in)directe (gevolg)schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 
4. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, 
afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie voor zover deze betrekking hebben op 
SamenGezond en/of Menzis, komen toe aan SamenGezond. 
3. SamenGezond behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder 
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 
Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder op enige wijze tot 
schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer. 
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kun je in een privé bericht sturen naar 
SamenGezond op Facebook. 
 
Artikel 2 Deelname  
1. SamenGezond behoudt zich het recht voor om elke afzonderlijke deelname te weigeren. 
2. Deelnemer is de persoon van 16 jaar en ouder die in Nederland woont en die tussen 19-03-
2020 en 22-03-2020  op Facebook een tip deelt in een comment onder de opproeppost van 
SamenGezond en die akkoord is gegaan met deze Actievoorwaarden. 
3. Werknemers van Menzis of Anderzorg kunnen geen Deelnemer zijn, zij zijn uitgesloten van 
Deelname. 
4. Indien een tip schadelijk is voor een ander persoon of als de inhoud ervan onrechtmatig, 
misleidend, discrminerend, frauduleus of onbetamelijk is, wordt de persoon die deze tip heeft 
ingediend uitgesloten van deelname. 
 
Artikel 3 Prijzen 
1. De Deelnemer als bedoeld in artikel 2.2 van deze Actievoorwaarden maakt kans op  het boek 
‘Dafne LIKES’ van Dafne Schippers (hierna: de Prijs). 
2. Iedere Deelnemer dingt één keer mee naar de Prijs . Het delen van meerdere tips/comments 
leidt dus niet tot een grotere kans op de Prijs. 
3. SamenGezond zal onder de Deelnemers ad random 3 winnaars selecteren.  
4. SamenGezond maakt vóór 24-03-2020 de winnende Deelnemers (hierna: de Prijswinnaars) 
via een bericht onder de oproeppost van SamenGezond bekend en zal de prijswinnaars in een 
privé bericht verder informeren. 
5. Alle Prijzen zijn persoonsgebonden. SamenGezond zal geen verzoeken van Prijswinnaars 
honoreren om hun Prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor 



andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van de Prijs door 
een Prijswinnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een Prijs die is toe te 
rekenen aan de Prijswinnaar, vervalt de Prijs aan SamenGezond.  
 
Artikel 4 Privacy 
1.SamenGezond zal alle persoonsgegevens die zij van de Deelnemer verkrijgt in het kader van 
deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming behandelen. 
2. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer zijn persoonsgegevens om te gebruiken voor 
communicatie in het kader van de Actie, namelijk voor het informeren van Prijswinnaars en het 
doorgeven van naam- en adresgegevens aan SamenGezond voor het verzenden van de Prijs. De 
persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 
 
Artikel 5 Diversen 
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 
2. SamenGezond zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met 
de “Gedragscode promotionele kansspelen 2014”. 
3. SamenGezond zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen. 
 
Artikel 6 Facebook 
1. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord door of geassocieerd met Facebook. 
2. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zaken met betrekking tot deze actie. 
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