
 

 

 

Wedstrijdreglement Kids Climate Conference 2014 

 

  

 

 

 

ARTIKEL 1 – ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP 

 
Center Parcs Europe N.V. met statutaire zetel te Rivium Boulevard 213, 2909 LK Capelle aan 

den IJssel, Nederland met KvK 34136068,  

 

samen met: 

 

Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland, statutair gevestigd te Driebergseweg 10, 3708 

JB Zeist, Nederland met KvK 41177588,  

 

hieronder gezamenlijk te noemen: “Organisator”  

 

zet online een actie uit met de naam "Kids Climate Conference 2014" op 

www.kidsclimateconference.nl en www.kidsclimateconference.be en stelt deze ter beschikking, 

met als doel het opstellen van een brief  namens alle vissen op de wereld, aan de presidenten en 

koningen van de wereld, om bezorgdheid te uiten over vervuiling, visserijen en olieboringen voor 

plant, dier en mens. Deze wedstrijd bevat geen aankoopverplichting. (hieronder genoemd de 

“Wedstrijd”).  

 

Deelname aan de Wedstrijd is gratis. De Wedstrijd begint op 2 juni 2014 en loopt af op 18 juli 

2014.  

 

De Wedstrijd kan worden geraadpleegd op de volgende website www.kidsclimateconference.nl 

en www.kidsclimateconference.be 

 

De door de Deelnemer meegedeelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de 

uitbating van de Wedstrijd. 

 

ARTIKEL 2 - DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

 

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor ieder natuurlijk persoon woonachtig en 

ingeschreven in Nederland of België, in de leeftijd van 8 tot 14 jaar (hierna de “Deelnemer”), en 

voorzover schriftelijke toestemming wordt gegeven door de ouders/wettelijke 

vertegenwoordigers, met uitzondering van: 

 

- familieleden van medewerkers van de Organisatoren of aan haar gelieerde 

ondernemingen; 

 

Er geldt een maximum van één inzending per Deelnemer. Deelnemer die op enige wijze probeert 

om meerdere inzendingen te sturen zal gediskwalificeerd worden en kan geen aanspraak maken 

op de prijs die hem mogelijk werd toegewezen. Inschrijvingen (e-mail + postgegevens) die 

onvolledig, vervalst of in strijd zijn met onderhavig reglement brengen de diskwalificatie van de 

Deelnemer met zich mee. 

http://www.kidsclimateconference.nl/
http://www.kidsclimateconference.be/
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De inzending in zijn geheel, moet een werk van origineel materiaal zijn, gemaakt door de 

Deelnemer. Door mee te doen aan de Wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de Deelnemer dat  

de inzending een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door de Deelnemer, en dat het niet 

de rechten, handelsmerken, morele rechten, privacy rechten of intellectuele rechten van enkele 

persoon of entiteit schendt, en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang 

in de inzending heeft. 

 

Door mee te doen aan de Wedstrijd, geeft iedere Deelnemer toestemming aan de Organisator om 

de inzending te reproduceren, distribueren, vertonen en te gebruiken, in ieder medium, inclusief, 

maar niet uitsluitend: vertoning op de Facebook pagina, publicatie op de website van de 

Organisatoren of publicatie in een volgende brochure van de Organisatoren. Het vertonen van een 

inzending op één van de websites van de Organisator betekent niet dat die inzending geselecteerd 

is als winnaar. 

 

De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit onderhavig reglement brengt de nietigheid 

van de deelname met zich mee. 

 

ARTIKEL 3 - WIJZE VAN DEELNAME 

 

De deelname is alleen toegankelijk door invulling van het op de website te downloaden 

briefpapier, het onderaan dit briefpapier beantwoorden van de vraag alsmede het vermelden van 

de schriftelijke bevestiging van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers en inzending per e-mail 

aan kcc@wwf.nl. Bijdragen per post of fax worden niet geaccepteerd. 

 

De Wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die voldoet aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden 

en die tussen 2 juni 2014 en 18 juli 2014 ervoor zorg draagt dat de inzending door Organisator is 

ontvangen. 

 

ARTIKEL 4 - SPELVERLOOP 

 

De Wedstrijd begint op 2 juni 2014. 

 

Het principe van de Wedstrijd is als volgt: van 2 juni 2014 tot en met 18 juli 2014 worden de 

Deelnemers uitgenodigd om hun gemaakte brieven inclusief beantwoording van de prijsvraag, in 

te sturen.  

  

Aan het einde van de Wedstrijd selecteert de Jury alle Deelnemers die hebben voldaan aan de 

voorwaarden uit dit wedstrijdreglement. 

 

Uit deze Deelnemers zullen de 100 Deelnemers die het juiste antwoord hebben dan wel die het 

dichtst bij het juiste antwoord zitten, de winnaar zijn.  

 

De beslissingen van de Jury zijn niet vatbaar voor beroep. 

 

De Wedstrijd zal op 19 juli 2014 gesloten worden. De Winnaars zullen uiterlijk in de eerste waak 

van de maand augustus 2014 een uitnodiging ontvangen van Organisator. Over de uitslag wordt 

verder niet gecorrespondeerd. 
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ARTIKEL 5 – PRIJZEN 

 

De Wedstrijd bevat de volgende prijs: 

 

- Prijs:  

100 keer deelname aan de Kids Climate Conference van 19 september 2014 tot 21 

september 2014 op het park Center Parcs Heijderbos, inclusief verblijf op het park 

gedurende deze periode voor de Winnaar, diens ouders, broers en/of zusjes tot maximaal 

6 personen. De familieleden van de Winnaar zullen tevens worden uitgenodigd om deel te 

nemen aan een deel  aan de Kids Climate Conference. 

 

Deze prijs zal worden verstrekt aan de 100 winnaars die een brief hebben ingezonden, 

voldoen aan de voorwaarden, en de prijsvraag juist hebben beantwoord (dan wel het 

dichts bij het juiste antwoord zitten). 

 

Het verblijf omvat uitsluitend de accommodatie en toegang tot de Aqua Mundo, alsmede 

deelname aan de Kids Klimate Conference. Alle overige prestaties zoals 

toeristenbelasting, vervoer, transfers, eten en drinken en bijkomende prestaties komen 

geheel voor eigen rekening. 

 

 

De Winnaar en zijn begunstigden nemen de reiskosten van hun woonplaats naar het park van 

verblijf alsmede de kosten voor de terugreis naar hun woonplaats en alle overige tijdens hun 

verblijf gemaakte reiskosten voor hun rekening. 

 

Per gezin kan maximaal 1x een verblijf voor 6 personen op Park Center Parks Heijderbos worden 

gewonnen. 

 

Deelname door Winnaar aan de Kids Climate Conference gedurende het verblijf van 19 

september 2014 tot 21 september 2014 is verplicht. 

 
De prijzen kunnen niet worden gecumuleerd, overgedragen of terugbetaald, indien zij niet worden 

opgenomen, noch kunnen zij worden opgenomen in vervanging of combinatie van verblijven die 

door de Winnaar reeds werden geboekt bij de Organisator. 

 

De aansprakelijkheid van de Organisator beperkt zich tot het aanbieden van verblijven en hij kan 

in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enig incident dat zich zou voordoen tijdens 

dit verblijf en de reizen in verband daarmee. 

 



 

 

ARTIKEL 6 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS 

 

De Wedstrijd zal op 18 juli 2014 om 24.00 uur gesloten worden. 

 

De Winnaars winnen de voor hem/haar bestemde prijzen.  

 

De deskundige jury zal zijn keuze maken en uiterlijk de eerste week van augustus zal Organisator 

de Winnaars berichten. Nadien ontvangen de ouders/vertegenwoordigers van de Winnaars een e-

mail, waarin gevraagd wordt hun volledige gegevens (naam, voornaam, postadres) over te maken.  

 

Bij weigering van de gewonnen prijs door de Winnaar vervalt deze aan de Organisator.  

 

Het volledige reglement van deze wedstrijd kan worden geraadpleegd op de website 

www.kidsclimateconference.nl en www.kidsclimateconference.be 

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID 

 

De Organisator zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van onderhavig 

reglement en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, indien hij bij overmacht of 

gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn ertoe 

gedreven wordt de Wedstrijd stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de 

voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de 

deelname te verlengen.  

 

De Organisator is niet aansprakelijk voor problemen inzake de verzending van gegevens via het 

internet die de deelname in het gedrang kunnen brengen.  

 

De Organisator wijst met name elke aansprakelijkheid af voor het geval de website niet 

beschikbaar zou zijn tijdens de looptijd van de Wedstrijd of voor het geval de door de 

Deelnemers verstrekte gegevens vernietigd mochten worden door een hem niet verwijtbare 

oorzaak. De Organisator is niet aansprakelijk voor problemen met de verzending van informatie 

via het internet die inzendingen zouden kunnen wijzigen (slechte verbinding, onderbreking van 

het netwerk etc). 

 

De deelname aan de Wedstrijd impliceert de kennis en aanvaarding van de kenmerken en 

beperkingen van het internet en de onzekerheden die inherent zijn aan communicaties op het 

internet, met name voor wat betreft de technische prestaties, de wachttijden voor het raadplegen, 

opvragen of overmaken van gegevens, het risico op onderbrekingen en meer.  

 

ARTIKEL 8 –BESCHERMING VAN GEGEVENS  

 

De Deelnemers machtigen de Organisator om de inzendingen, namen en woonplaatsen te 

publiceren op alle informatiedragers (en met name, maar niet alleen: kranten & tijdschriften, 

mailings, affiches, uitgaven, audiovisuele middelen, internet, bioscoop, enz.) voor de duur van 5 

jaar. 

 

De bekendmaking van de naam, woonplaatsgegevens en/of de inzendingen van de Winnaars 

onder de hiervoor bedoelde voorwaarden geeft hun geen enkel recht op een financiële 

tegenprestatie, behalve de overhandiging van hun prijs/prijzen. 
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De Organisator behoudt zich dan ook het recht voor om de namen en de inzendingen online of 

offline te publiceren, alsmede de door de Winnaars gewonnen prijzen, zonder dat dit hun enig 

ander recht geeft dan overhandiging van de prijzen.  

 

De Deelnemers geven toestemming voor alle controles met betrekking tot hun identiteit, leeftijd 

en adresgegevens. Elke valse verklaring, indicatie van identiteit of vals adres leidt tot 

onmiddellijke verwijdering van de Deelnemer en indien van toepassing terugbetaling van de 

reeds toegezonden prijzen. 

 

De Organisator zal ervoor zorg dragen dat de persoonsgegevens van de Deelnemers met zorg 

worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 

gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met Wet tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

 

Elke Deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn 

persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van de Organisator kan laten gelden 

middels een eenvoudige schriftelijke aanvraag die gericht is tot de voornoemde vennootschap via 

onderstaand adres in Artikel 9.  

 

ARTIKEL 9 - AANVAARDING VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT EN 

BETWISTING VAN DE WEDSTRIJD  

 

De deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig reglement. 

Elke betwisting of klacht met betrekking tot de Wedstrijd dient te worden gericht tot de 

Organiserende Vennootschap op onderstaand adres en zal in overweging worden genomen binnen 

een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de afsluiting van de Wedstrijd.  

 

Center Parcs Europe N.V. (ovv Kids Climate Conference) 

postbus 5052 

2900 EB Capelle aan den IJssel 

Nederland 

 

Op het reglement is uitsluitend de Nederlandse wet van toepassing en alle geschillen inzake de 

geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van de Wedstrijd zullen 

onderworpen worden aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken. 

 

 

 

 
 


