Actievoorwaarden: wie verdient een Kort & Krachtig cadeau?











Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘wie verdient een Kort & Krachtig cadeau?’
De actie wordt georganiseerd door Capabel Onderwijs (hierna te noemen Capabel)
Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd
Door deelname aan de actie, de deelnemer nomineert iemand, verklaart de deelnemer zich
akkoord met deze actievoorwaarden
De genomineerde, degene die genomineerd wordt door de deelnemer, verklaart zich akkoord met
de actievoorwaarden
De deelnemer kan zichzelf nomineren
De deelnemer kan slechts één persoon nomineren
Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen worden ingediend via het
hiervoor bestemde formulier op de website www.capabel.nl/cadeau.
De algemene actievoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende deze actie zijn in te
zien op onze website: www.capabel.nl/cadeau

Deelname









De deelname aan deze actie staat open voor in Nederland wonende personen vanaf 18 jaar en
ouder met een geldig paspoort of ID kaart
Deelname aan deze actie is alleen mogelijk vanaf 1 november t/m 24 december 2021
Genomineerden van wie de aanmelding na 21 november 2021 binnenkomt, dingen niet mee naar
de prijzen
Medewerkers van Capabel Onderwijs en personen die op enige wijze direct of indirect bij de
organisatie/vervaardiging van deze actie zijn betrokken, kunnen wel iemand nomineren voor de
actie, maar kunnen zelf geen kans maken op de prijs
Looptijd voor het nomineren duurt van 1 november t/m 21 november 2021
In de week van 22 november t/m 26 november 2021 gaat de jury in beraad en wordt de top 10
geselecteerd.
Looptijd voor het stemmen start na nominatie op 29 november t/m 12 december 2021
Bij de stemronde mag iedereen maar één keer stemmen met je eigen e-mailadres en gegevens.
Capabel Onderwijs houdt zich het recht voor om een verdacht e-mailadres niet mee te tellen.

Wijze van deelnemen
Om deel te nemen aan deze actie moet je het volgende doen:




Vul het aanmeldingsformulier in op capabel.nl/cadeau
Alle deelnemers en genomineerden worden eenmalig geïnformeerd over Capabel Onderwijs.
Daarnaast kunnen zij bevestigingsmails ontvangen over het nomineren.

Prijzen en winnaars










Een onpartijdige jury kiest uit alle aanmeldingen tien genomineerden waarop gestemd kan
worden. Dit gebeurt in de week van 22 november t/m 26 november 2021. Vervolgens kan
iedereen stemmen op één van de tien definitief genomineerden. De uitslag wordt uiterlijk op 14
december 2021 bekendgemaakt. De winnaar wordt hierover per e-mail of telefonisch
geïnformeerd. In deze mail zal Capabel de winnaar vragen om een aantal, voor het uitreiken van
de prijs noodzakelijke, persoonlijke gegevens
Als de winnaar niet binnen 24 uur na verzending contact met Capabel reageert, door middel van
het aan Capabel doorgeven van de benodigde persoonlijke gegevens, of als hij geen interesse
heeft in de prijs, vervallen zijn rechten en zal een nieuwe winnaar worden aangewezen. Hierdoor
vervallen voor de oorspronkelijke winnaar alle rechten op welke vergoeding dan ook, zonder
mogelijkheid tot beroep
De prijs is een Capabel MBO of 1 jaar van een hbo-opleiding naar keuze. Deze gratis opleiding is
persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten. Het lesgeld inclusief
examens en een eenmalige herkansing van de examens en de leermiddelen komen voor rekening
van Capabel
De winnaar voldoet aan de toelatingseisen voor de gekozen opleiding
De winnaar mag niet al ingeschreven staan of bezig zijn met een opleiding bij Capabel Onderwijs




Bij weigering of een andere reden van het niet uitreiken van de prijs, vervalt deze en wordt een
andere winnaar gekozen
Genomineerden die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht over de uitslag.

Publicatie, publiciteit en intellectuele eigendomsrechten




De winnaar geeft Capabel toestemming om zijn of haar portret te gebruiken in een eventuele
publiciteitscampagne en dat hij/zij zal meewerken aan een eventuele publiciteitscampagne van
Capabel betreffende de ‘wie verdient een Kort & Krachtig cadeau?’ campagne.
Als de winnaar op verzoek van Capabel meewerkt aan verdere publiciteit ten behoeve van
Capabel, is Capabel daarvoor geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclameen promotiematerialen of -uitingen zijn en blijven volledig eigendom van Capabel.

Persoonsgegevens




Elke deelnemer/genomineerde staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens die hij of zij
in het kader van deze actie aan Capabel meedeelt correct, actueel en volledig zijn.
Alle gegevens van de genomineerden die Capabel verkrijgt in het kader van deze actie, worden
opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens worden behandeld.

Aansprakelijkheid






Capabel en door Capabel ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele
schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de actie en/of het niet kunnen
deelnemen aan de actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of
gebruikmaking daarvan, behalve in geval van opzet of grove roekeloosheid
Capabel is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs
De winnaar verklaart zich, door deel te nemen zoals omschreven bij ‘Wijze van deelnemen’,
akkoord met alle artikelen uit deze voorwaarden.

Overig




Capabel behoudt zich het recht voor tussentijds deze actievoorwaarden te wijzigen of de actie
vroegtijdig te beëindigen als Capabel dit verstandig acht. Deelnemers en genomineerden kunnen
hieraan geen enkel recht jegens Capabel ontlenen
Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Capabel daarover
beslissen.

