
 
 

Actievoorwaarden Eerlijke Geldwijzer  

De actievoorwaarden zijn van toepassing op actie: ´Win een ticket naar Borneo´ van de Eerlijke 

Geldwijzer (AMnesty International, Oxfam Novib, FNV, Pax, Milieudefensie en Dierenbescherming) 

ten bate van het werk van de Eerlijke Geldwijzer. 

Omschrijving actie: ´Win een ticket naar Borneo´ 

De Eerlijke Geldwijzer roept het Nederlandse publiek op om naar de actie pagina te gaan van 

www.eerlijkegeldwijzer.nl en via de rode knop een klacht te versturen nar 1 of meerdere banken, 

met het verzoek aan de banken om een groen bosbouwbeleid na te streven. 

 De actie loopt van vrijdag 17 maart tot woensdag 23 maart 17.00  

 Deze actie is georganiseerd voor alle deelnemers, woonachtig in Nederland. 

Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze 

actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de 

actievoorwaarden zonder enig voorbehoud. 

 Er zal 1 winnaar/ winnares worden gekozen (random) die 2 tickets ontvangt voor de 

documentaire, Borneo case, op woensdag 29 maart 2017, tijdens de ´Movies that matters 

festival´ 

 Deelnemer kan meedoen door op de actiepagina een klacht te sturen naar 1 of meerdere 

banken over het bosbouwbeleid van de banken. 

 

Algemene voorwaarden winactie 

 Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor 

deelname aan de prijsvraag/winactie.. 

 De winnaar/winnares ontvangt per e-mail bericht van de gewonnen prijs op het door de 

deelnemer opgegeven e-mailadres,  

 Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

 Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.. 

 De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Eerlijke Geldwijzer is niet 

verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor 

eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. 

 Bij aflasting van de filmvoorstelling kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van 

compensatie. 

 De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met 

deelname aan de winactie. Eerlijke Geldwijzer mag de persoonsgegevens opnemen in haar 

gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring). 

 Op donderdag 23 maart wordt bekend gemaakt wie de winnaar/winnares is en ontvangt de 

persoon per email 2 tickets  

Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het 

contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Eerlijke Geldwijzer zal zo spoedig 

mogelijk reageren. 


