
Algemene voorwaarden 
 
Kleurplatenwedstrijd Havenidee Maak Wat Van Je Dorp-dag: informatie en voorwaarden 
Als je meedoet aan onze kleurwedstrijd ga je akkoord met deze wedstrijdvoorwaarden. 
Hieronder lees je de voorwaarden en kom je erachter hoe je kans maakt op de prijzen. 
 
1. Deelname 
1.1 • Wat moet je doen om kans te maken: Teken een eigen Havenidee en kleur de kleurplaat 
verder in, hang deze voor het raam, maak een foto, deel deze op social media en tag 
@havenidee op Facebook of @Haven.idee op Instagram. Vermeld onder je bericht de naam 
van het kind. Je mag de kleurplaat ook mailen naar almere@haven-idee.nl.  
1.2 • Je kunt deelnemen aan de tekenwedstrijd als je in Almere Haven woont. Iedereen mag 
meedoen. Deelname aan deze kleurwedstrijd is gratis. 
1.4 • De kleurplaat kan worden gedownload op de website. De download link is te vinden op: 
www.haven-idee.nl/maakwatvanjedorp  
1.5 • De actie loopt vanaf 21-09-2022 en een inzending moet uiterlijk 29-10-2022 verstuurd zijn 
naar de social media accounts van de Havenidee of het bovengenoemde mailadres. 
 
2. Prijzen en trekking 
2.1 • De winnaars worden gekozen uit de inzendingen. 
2.2 • Er zijn cadeautjes uit Haven te winnen. 
2.3 • De cadeautjes zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar. 
2.4 • De prijswinnaars worden gekozen door ideeproevers van Havenidee. De prijswinnaars 
worden gepubliceerd in het persbericht na de Maak Wat Van Je Dorp-dag en op de website 
www.haven-idee.nl. Wanneer je hebt gewonnen ontvang je meer informatie over het ontvangen 
van de prijs. 
2.5 • Over de uitslag van de kleurwedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 
2.6 • De winnaars worden op de Maak Wat Van Je Dorp-dag bekendgemaakt.  
 
3. Privacy 
3.1 • Door deel te nemen aan de kleurwedstrijd geef je Havenidee en Almere Haven 
toestemming om foto’s van de ingekleurde kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Dit geldt ook 
voor eventueel andere toegestuurde foto’s die samenhangen met de deelname aan deze actie. 
Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding. 
3.2 • Heb jij bezwaar met artikel 3.1 van de privacy voorwaarden dan kan dit enkel voorafgaand 
aan deelname van deze actie schriftelijk aan Havenidee kenbaar gemaakt worden o.v.v 
Kleurplatenwedstrijd Maak Wat Van Je Dorp-dag 
3.3 • Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de kleurwedstrijd worden niet 
verstrekt aan derden. 
 
4. Aansprakelijkheid 
4.1 • De actie wordt georganiseerd door Havenidee. 
4.2 • De bovengenoemde partii is onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van 
welke aard dan ook die voortvloeit uit deelname aan deze kleurplatenwedstrijd. 
4.3 • Aan druk of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

 
 


