
 

 

Voorwaarden Greenchoice ‘Energierijk’ prijsvraag 

In samenwerking met Science Center NEMO 

 

 

Algemeen 

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de prijsvraag ‘Energierijk’ van Greenchoice. 

 Tijdens een bezoek aan Science Center NEMO is een BooQi te verkrijgen met als titel 
‘Energierijk’. Hierin staan meerkeuze vragen waarop de antwoorden in het museum zijn te 
vinden en op de website van Greenchoice. 

 Deze prijsvraag heeft als doel de gezamenlijke tentoonstelling ‘Energierijk’ te promoten en 
prijzen te vergeven welke duurzaam zijn of te maken hebben met duurzame bronnen en 
energie. 

 Deze prijsvraag loopt van 20 augustus tot en met 30 september 2015.  

 Greenchoice behoudt zich het recht voor te aller tijde de actievoorwaarden tussentijds te 
wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site 
www.greenchoice.nl/nemo/quiz worden gepubliceerd, voorzien van datum.  

 Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze prijsvraag kun je terecht 
bij onze marketing afdeling via marketing@greenchoice.nl  

 

Deelnemers 

 Deelname aan deze prijsvraag houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 

 Deelname aan deze prijsvraag staat open voor iedereen tot en met 18 jaar, uitgezonderd 
voor medewerkers van Greenchoice en NEMO. 

 Er zitten geen kosten aan deelname aan deze prijsvraag. 

 Om te prijs te kunnen winnen dienen alle vragen goed te zijn ingevuld in het invulformulier. 
Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige deelnemers moeten 
toestemming geven aan de minderjarige deelnemer voor deelname.  

 De persoonsgegevens van de deelnemer zullen alleen gebruikt worden voor communicatie 
rondom deze prijsvraag. Voor het uiteiken van prijzen. 

 

Prijzen 

 Greenchoice en NEMO geven 10 kleine prijzen weg met een maximale waarde van 25 euro 
per prijs. Er zijn verschillende prijzen te winnen waarbij rekening wordt gehouden met de 
leeftijd. Alle prijzen hebben te maken met duurzame energie of wetenschap en komen uit 
de museumshop van Science Center NEMO. 

http://www.greenchoice.nl/nemo/quiz
mailto:marketing@greenchoice.nl


 De prijzen worden door Greenchoice en NEMO beschikbaar gesteld.  

 In plaats van de gewonnen prijs zal geen geldbedrag dan wel een vervangende prijs or 
geldwaarde worden uitgekeerd. Wanneer de winnaar niet akkoord gaat met de prijs wordt 
deze aan een andere deelnemer uitgekeerd.    

 

Trekking en prijsuitreiking 

 In oktober 2015 wordt uit alle deelnemers met de juiste antwoorden de winnaars getrokken 
door Greenchoice. 

 De trekking wordt willekeuring uitgevoerd. 

 Indien je bericht hebt ontvangen dat je 1 van de winnaars bent, krijg je de gewonnen prijs 
binnen 4 weken opgestuurd. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een 
correct adres. 

 Greenchoice neemt zelf persoonlijk contact op met de winnaar. De winnaars worden niet op 
een andere manier bekend gemaakt. De antwoorden van de prijsvraag komen op de 
website te staan op www.greenchoice.nl/nemo/quiz.  

 Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.  

 

Overig 

 Greenchoice is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of 
reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname 
aan deze prijsvraag. 

 Greenchoice, hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt 
door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan 
eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. 

 Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de 
deelnemer, maar door Greenchoice worden voldaan, mits over de gewonnen prijs 
kansspelbelasting dient te worden afgedragen’.  

 Greenchoice is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te 
verstrekken prijzen en verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

 Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door Greenchoice openbaar 
gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Greenchoice niet worden 
tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Greenchoice in het 
leven roepen.  

 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Greenchoice als organisator 
van deze prijsvraag.  

 Greenchoice handelt in overeenstemming met de wettelijk vastgestelde regelgeving 
Gedragscode Promotionele Kansspelen.  
 

Opgemaakt te Rotterdam 21 augustus 2015 


