
Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie 

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor de prijzentrekkingen van ZWOP Media B.V. 
(handelend onder de naam “Babybladen”)  

Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op de 
prijsvragen & winacties van Uitgeverij Babybladen. Door deelname aan de betreffende 
prijsvraag/winactie gaat de Deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden 
prijsvraag/winactie. 

2. Babybladen is gerechtigd de prijsvraag/winactie op enig moment vóór de trekkingsdatum te 
beëindigen of aan te passen, of de regels aan te passen door een dergelijke aanpassing of beëindiging 
op de website www.babybladen.nl bekend te maken 
 
Deelnamevereisten 
 

3. Deze winactie wordt georganiseerd door Babybladen. Om deel te nemen aan de winactie en mee te 
dingen voor de prijs, moeten deelnemers het contactformulier invullen en mogelijk aanvullende 
vragen beantwoorden.  

4. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in 
Nederland. Babybladen kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren 
van zijn/haar identiteit.  

5. Deelname is geheel kosteloos en vrijblijvend.  
6. Deelname is niet toegestaan door het management, medewerkers, bestuurders, inhuurkrachten en 

toeleveranciers van Babybladen.  
7. Babybladen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van 

mening is dat de deelnemers niet conform de algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen, 
dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijs- 
vraag/winactie, of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.  

8. Een geldige inzending moet volledig ingevuld zijn en voor zover vereist antwoord geven op de vragen 
en moet voldoen aan de in deze algemene voorwaarden genoemde eisen.  
 
Bepaling van de winnaar 

 
9. Alle geldige inzendingen kunnen slechts twee maal meedingen in de trekkingen die eens per kwartaal 

worden uitgevoerd.  
10. Een onafhankelijk trekkingssysteem selecteert een winnaar, Babybladen heeft geen invloed op de 

uitslag van de trekking.  
11. Winnaar krijgt per e-mail of telefonisch bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer 

opgegeven e-mailadres/telefoonnummer.  
12. Indien een Deelnemer vragen heeft over de deelname, uitslag of toekenning van de prijs kan contact 

worden opgenomen met Babybladen.  
 
De prijs 
 

13. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, 
inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Om aanspraak te kunnen 
maken op de prijs moet de winnaar binnen 4 weken na bekendmaking zijn, haar prijs ophalen of op 



locatie/thuis in ontvangst nemen. Indien de winnaar de prijs niet tijdig in ontvangst neemt, zal een 
nieuwe winnaar worden gekozen zonder dat de ‘oude winnaar’ enig recht van nakoming heeft op 
Babybladen.   

14. De prijs, welke ieder kwartaal wordt uitgereikt, kan ieder kwartaal verschillen. Aan de advertentie, 
afbeelding of voorgaande prijzen kunnen geen rechten aan ontleent worden.  

15. Babybladen behoud zich het recht voor de prijs voorafgaand aan de trekking aan te passen.  
 
Privacy 
 

16. De deelnemer geeft door deelname aan deze prijsvraag/winactie toestemming tot de verwerking van 
diens persoonsgegevens door Babybladen conform de AVG.  

17. Babybladen stelt de prijs ter beschikking met het doel om persoonsgegevens te verzamelen voor 
diverse mailingen. De deelnemer gaat bij inschrijving akkoord met deze algemene voorwaarden en 
daarmee met der verwerking van diens persoonsgegevens en de ontvangst van diverse mailingen op 
het opgegeven e-mailadres.  Uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van voornoemd doel zullen worden verwerkt. Het betreft uw naam, uw telefoonnummer en uw e-
mailadres en postcode. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om een winnaar te kiezen en te 
benaderen en mailingen naar te versturen.  

18. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen worden opgenomen in onze digitale 
gegevensbestanden, en zullen niet voor andere doeleinden worden aangewend. Na het kiezen van een 
winnaar worden alle persoonsgegevens niet vernietigd maar in de database van Babybladen bewaard 
onder de gestelde eisen volgens de AVG.  

19. Deelnemers welke hun gegevens aangepast, aangevuld of verwijderd wensen, kunnen contact 
opnemen met Babybladen met zulks een verzoek. Iedere mailing heeft een afmeldknop waarmee een 
deelnemer aangeeft geen behoefte meer te hebben op een mailing. Het gebruik van de afmeldknop 
betekent niet automatisch ook een verwijdering uit de database van Babybladen. Hiertoe dient een 
apart, digitaal, verzoek te worden gedaan aan Babybladen.  
 
Aanpassing van de voorwaarden 
 

20. Babybladen is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te 
wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te 
wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Babybladen daardoor op 
enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.  

21. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door de Babybladen op haar website 
publiekelijk bekend worden gemaakt.  
 
Overig 
 

22. Babybladen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de 
deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met 
betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.  

23. Indien een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid plaatsvindt waarover Babybladen 
redelijkerwijs geen controle heeft en die ertoe leidt dat Babybladen niet kan voldoen aan deze 
algemene voorwaarden of het uitkeren van de prijs, dan is Babybladen niet aansprakelijk voor het niet 
nakomen van of vertragingen in de uitvoering van zijn verplichtingen.  

24. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  


