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De Rad van Fortuin - Spin & Win winactie ter promotie van Building Holland, (hierna te noemen de Actie), 
wordt georganiseerd door Building Holland B.V. (“Building Holland”), Beekhuizenseweg 11, 6881 AA Velp.

De Actie is geldig van 1 november 2016, 12 uur tot en met 16 november 2016, 23:59 uur (hierna te noemen: 
“Actieperiode”).

Een ieder die zich gedurende de Actieperiode via het deelnameformulier op  
www.spinenwin.duurzaamgebouwdcongres.nl  inschrijft voor deelname aan de actie en akkoord gaat met 
deze actievoorwaarden maakt kans op een van de prijzen. 

De met de Actie te winnen prijzen zijn: 
Prijzen deelname online Rad van Fortuin bij vooraf inschrijven via  
www.spinenwin.duurzaamgebouwdcongres.nl:
• 20x Eén extra keer draaien aan het rad op het DG Congres
• 20x Bedrukte Dopperfles
• 20x Building Holland Solar Charger

Prijzen deelname fysiek Rad van Fortuin tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres
• 1x Apple Watch t.w.v. € 339,-
• 1x Hotelovernachting, te besteden tijdens Building Holland 2017 (van 11 t/m 13 april 2017) in Novotel 

Amsterdam t.w.v. € 175,- 
• 3x Kindle e-reader (Kindle6) t.w.v. € 79,- p/stuk     
• 2x Giftcard SuitSupply t.w.v. € 75,- p/stuk
• 20x Bedrukte Dopperfles
• 40x Solar Charger Building Holland 
• 2x Boek ‘Van maken naar Raken’ van Marjet Rutten
• 4x Scholenbouw Atlas met Scholenbouwwaaier t.w.v. € 75,- 
• Extra keer draaien aan het rad

Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland.

De Deelnemer dient, indien hiernaar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of 
onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

Building Holland behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten 
o.a. bij (op verdenking van) fraude.

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Building Holland, alsmede eventuele participanten ten  
aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen sponsors of producenten). 

Het is niet toegestaan voor Deelnemers om vaker dan 1x deel te nemen aan de Actie

Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De data-
base voortkomend uit de ingevulde deelnameformulieren op www.spinenwin.duurzaamgebouwdcongres.nl 
is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

11. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden 
overdragen aan derden.
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De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door Building Holland en vindt plaats tijdens het Duurzaam 
Gebouwd Congres op 16 november 2016. Indien de (vooraf online) Prijs niet op het Duurzaam Gebouwd 
Congres door de deelnemer wordt opgehaald, vervalt het recht op de Prijs en behoudt Building Holland het 
recht om een andere Winnaar te selecteren (onder dezelfde voorwaarden).

De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Building Holland is niet verantwoordelijk voor 
enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering van de prijs.

Wanneer u deelneemt aan een Actie, geeft u Building Holland toestemming uw persoonsgegevens te ge-
bruiken voor marketing en promotionele doeleinden. Building Holland mag de verstrekte persoonsgegevens 
daarnaast in het kader van de bekendmaking van de Winnaars vermelden via alle media.

Building Holland evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele 
technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de 
aanwijzing van de Winnaars. Daarnaast is gebruikmaken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van 
de Winnaar. Building Holland alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige 
schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg 
is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet 
beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden 
dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door 
onvoorziene omstandigheden.

Building Holland 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 Building Holland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding 
van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door 
Building Holland op www.spinenwin.duurzaamgebouwdcongres.nl op passende wijze publiekelijk bekend 
worden gemaakt.

De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan Building Holland verstrekken. 
Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens 
voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Building 
Holland in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 
actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.

Building Holland draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze 
actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.


