Actievoorwaarden “Be a King KoningsDrank” wedstrijd
1. De KoningsDrank moet vóór 1 mei 2013 worden ingezonden. Recepten die na 1 mei 2013 worden
ingezonden, worden niet meegenomen bij het kiezen van de uiteindelijke winnaars.
2. Alle basisscholen in Nederland mogen meedoen. Een recept wordt namens een hele klas
ingezonden.
3. Inzenden kan alleen door het recept in te sturen via www.smaaklesen.nl. Alle verplichte velden
van het inzendformulier moeten worden ingevuld. Het formulier dient naar waarheid te worden
ingevuld.
4. Alleen ingezonden recepten die een prijs winnen, worden gepubliceerd op www.smaaklessen.nl
en www.euschoolfruit.nl.
5. Onheuse afbeeldingen of uitingen die tegen de menselijke waardigheid indruisen, worden zonder
overleg verwijderd en zijn altijd herleidbaar tot diegene die dit heeft ingezonden.
6. Het Steunpunt Smaaklessen heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd indien
de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt.
7. Het Steunpunt Smaaklessen kiest de winnaars van de wedstrijd. De eerste prijs is een in hoogte
verstelbare, verrijdbare tafeltennistafel. De tweede prijs een sapcentrifuge en de derde prijs een
blender.
8. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door het Steunpunt Smaaklessen.
9. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
10. De winnende klas wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs. Dit bericht
wordt gestuurd naar het e-mailadres dat in inzendformulier bij het versturen van het recept is
opgegeven. Deelnemers die geen bericht ontvangen, hebben geen prijs gewonnen.
11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en/of getelefoneerd.
12. De naam en e-mail van de aanmelder worden alleen gebruikt voor berichtgeving over de
gewonnen prijs.
13. De prijzen worden in overleg met de winnende school toegekend.
14. De winnende klas wordt met de schoolnaam en -plaats gepubliceerd op www.smaaklessen.nl, op
www.euschoolfruit.nl en via persberichtgeving.
15. De winnende klas gaat akkoord met publicatie van het recept en eventuele foto’s. Hierbij worden
de naam en de plaats van de school vermeld.
16. Het Steunpunt Smaaklessen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen,
wanneer de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste
informatie heeft opgegeven of enigerwijze de wetgeving heeft overtreden, de deelnemer op enig
moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen.
17. Het Steunpunt Smaaklessen behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van
reden de “Be a King KoningsDrank” wedstrijd stop te zetten of te wijzigen.
18. Deelname aan de wedstrijd houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van de
voorwaarden in het reglement wordt niet in overweging genomen.
Vastgesteld op 16 april 2013.

