Algemene Spelvoorwaarden VakantieBieb
Deze beknopte Algemene Spelvoorwaarden VakantieBieb (hierna te noemen: ‘algemene
spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op het door de Koninklijke Bibliotheek (hierna te
noemen ‘KB’) Postbus 90407, 2509 LK Den Haag, te organiseren promotioneel kansspel en
actie in verband met de VakantieBieb-app.
Toepasselijkheid
Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene spelvoorwaarden. De
onderhavige actie kan aangemerkt worden als een gratis klein promotioneel kansspel aangezien de
totale waarde van de te winnen prijzen ten hoogste € 4.500,- bedraagt.
Met deze actie wordt het lezen van e-books in het algemeen en via de VakantieBieb-app in het
bijzonder gepromoot.
Wijze van deelname en deelnametermijn
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar worden opgeroepen om met toestemming van en samen met
hun ouder(s)/verzorger(s) mee te doen aan de actie door op een ansichtkaart aan te geven welk
boek uit de VakantieBieb ze het leukste boek vinden en waarom. De ingevulde ansichtkaart moet
vervolgens voldoende worden gefrankeerd en naar het aangegeven postadres van de KB worden
verzonden. De drie winnende inzendingen krijgen als prijs een iPad Mini ter waarde van € 440,-.
Om mee te doen aan de actie en kans te maken op een iPad Mini moet de deelnemer samen met
zijn/haar ouder(s)/ verzorger(s) op een voldoende gefrankeerde ansichtkaart de volgende
gegevens duidelijk leesbaar invullen:
o Welk e-book uit de VakantieBieb vind je het leukst en waarom?
o Voor- en achternaam kind
o Leeftijd kind
o Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s)
o E-mailadres ouder(s)/verzorger(s)
De ansichtkaart dient gestuurd te worden naar:
Koninklijke Bibliotheek
T.a.v. VakantieBieb
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Alleen daadwerkelijk, op tijd door de KB ontvangen, voldoende gefrankeerde ansichtkaarten
waarop alle gevraagde gegevens zijn ingevuld kunnen voor deelname aan de actie in
aanmerking komen. De KB behoudt zich het recht voor om late, onjuist gerichte, niet of onvolledig
ingevulde ansichtkaarten en/of onleesbare ansichtkaarten of onvoldoende gefrankeerde
ansichtkaarten van deelname aan de actie uit te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving.
De deelnametermijn loopt van 1 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018. Dat wil zeggen dat de
voldoende gefrankeerde postcards gedurende deze termijn door de deelnemers aan de KB
moeten zijn verzonden. Het dagstempel van verzending geldt als verzenddatum en mag niet later
zijn dan 31 augustus 2018.
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De KB brengt geen kosten in rekening voor het installeren van de VakantieBieb-app en het
meedoen aan de actie.
Deelnemers en voorwaarden voor deelname
Deelname is alleen mogelijk voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, die in Nederland wonen,
wiens ouders/verzorgers de VakantieBieb-app hebben gedownload én toestemming hebben
gegeven om aan deze actie te mogen meedoen. Deze toestemming kan geverifieerd worden bij
een eventuele prijsuitreiking.
Er mag met maximaal één inzending per persoon worden deelgenomen.
Door deelname aan de actie bevestigen de deelnemer en de ouder(s)/verzorger(s) (i) dat hij/zij
eigenaar is/zijn van de ingediende inzending, (ii) dat de aanmelding naar beste weten geen kopie
is of inbreuk maakt op de rechten van enig persoon en (iii) dat de KB toestemming heeft om de
inzending te gebruiken om de actie uit te voeren en de winnaars te selecteren.
Om de VakantieBieb-app op een apparaat te installeren is het niet nodig dat men lid is van een
lokale Bibliotheek.
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de KB, de Vereniging Openbare Bibliotheken
(VOB) en de lokale openbare bibliotheken alsmede eventuele participanten ten aanzien van de
actie waaronder het reclamebureau.
Prijzen
De prijzen die gewonnen kunnen worden bestaan uit drie iPad Mini’s ter waarde van in totaal (3 x
€440,-) € 1.320,-.
De prijzen worden door de KB ter beschikking gesteld en uitgekeerd in de status waarin deze op
dat moment verkeren. Apple is geen sponsor van deze ‘Win een iPad’ actie.
De prijzen zijn uniek, staan op naam van de winnaars en zijn niet overdraagbaar. De prijzen zijn
evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.
Trekking van de winnaars
Voor de actie geldt dat de winnaars zullen worden geselecteerd en aangewezen door een door
de KB aangewezen deskundige jury die geen direct belang heeft bij de actie. Er vindt géén
trekking plaats, tenzij anders vermeld. Het selecteren van de prijswinnaars vindt plaats in de
eerste week van september 2018. De inzendingen worden door de jury beoordeeld op originaliteit
en argumentatie.
Bekendmaking winnaars
De winnaars en hun ouders/verzorgers zullen in de week van 10 september tot en met 16
september 2018 via het opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer van de ouders/verzorgers
bericht van de KB ontvangen over de gewonnen prijs en de eventuele prijsuitreiking.
De winnaars en hun ouders/verzorgers kunnen desgewenst, op verzoek van de lokale
Bibliotheek, hun toestemming en medewerking verlenen aan een eventuele prijsuitreiking door de
lokale Bibliotheek en aan mogelijke publiciteit over de gewonnen prijs en/of de prijsuitreiking,
bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of website van de lokale Bibliotheek.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Privacy
Persoonsgegevens in het kader van de actie worden verwerkt conform de privacy policy van de
KB en de Bibliotheek. Deze kunt u downloaden via privacy policy.
Voor deze actie verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van uw kind: naam en leeftijd.
Daarnaast verzamelen wij uw contactgegevens. De gegevens worden enkel verwerkt om de
winnende inzending te selecteren en om de prijs te kunnen uitreiken. Alleen de KB heeft toegang
tot de gegevens en de KB zal deze niet verstrekken aan derden. Als de winnaar en zijn/haar
ouder(s)/verzorger(s) toestemming geven voor de prijsuitreiking door de lokale Bibliotheek dan
zullen de gegevens enkel voor de prijsuitreiking aan de lokale Bibliotheek worden verstrekt. Als
de winnaar en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) daarnaast ook toestemming geven voor mogelijke
publiciteit over de gewonnen prijs en/of de prijsuitreiking door de lokale Bibliotheek dan zullen de
gegevens ook voor dat doel aan de lokale Bibliotheek worden verstrekt. De KB draagt er zorg
voor dat de gegevens adequaat worden beveiligd en zal deze na afloop van de actie direct
verwijderen. U hebt het recht om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te
verwijderen door een gespecificeerd verzoek tot de KB te richten via privacy@bibliotheek.nl.
Aansprakelijkheid
De KB besteedt de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de organisatie van deze actie.
Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. De KB is niet
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deelname aan de actie, noch voor eventuele
technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de actie of
trekking van de winnaar tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
de KB.
De KB is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of
enige andere schade aan de prijzen, inclusief schade door eventuele verzending en/of andere
wijze van transport.
De KB behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te
annuleren of te beëindigen, of de deelnameperiode uit te breiden of te hervatten.
Inzage
De algemene spelvoorwaarden zijn in te zien op www.vakantiebieb.nl. De KB kan deze algemene
spelvoorwaarden eenzijdig wijzigen. De wijzigingen gaan direct in na het plaatsen van de nieuwe
algemene spelvoorwaarden op www.vakantiebieb.nl.
De algemene spelvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 23 april 2018.
Gedragscode Promotionele Kansspelen
De KB handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Deze
algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen 2014.
Indien een ouder/ verzorger van een deelnemer klachten heeft over de actie kan deze zijn/haar
klachten schriftelijk kenbaar maken aan de KB via het contactformulier,
***
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