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Algemene voorwaarden winactie Zaanse Zomer 
Experience 2020  
 

 
1. DEELNAME ACTIE 

 
a. Alle kinderen die tussen 6 juli en 13 augustus 2020 aan de Zaanse Zomer Experience, Zomer 

Korfbal Experience en de Zomer Voetbal Experience hebben deelgenomen, komen in 
aanmerking voor een jaarlidmaatschap bij een sportvereniging. 

b. Ieder kind dat tussen 6 juli en 13 augustus heeft meegedaan aan de Zaanse Zomer 
Experience telt als ‘lot’ en doet automatisch mee met de winactie. Het lot is alleen geldig 
wanneer het kind daadwerkelijk op de ingeschreven activiteit aanwezig is geweest.  

 
 
2. PRIJSTREKKING 
 
a. De winnaars worden bekend gemaakt via een openbare trekking voor de kantine van HV 

Zaanstreek op donderdag 13 augustus, te Sportpark Jagersveld, (Dr. H.G. Scholtenstraat 18, 
1509 AR Zaandam). De organisatie van de Zaanse Zomer Experience neemt daarna contact 
op met de winnaars. 

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

 
3. KEUZE UIT SPORTVERENIGINGEN 
 
a. Het lidmaatschap kan uitsluitend besteed worden bij de sportverenigingen in Zaanstad 

welke partner zijn van de Zaanse Zomer Experience, te weten: AV Zaanland, CCO Zaandam, 
HV Zaanstreek, ZKV, SV Fortuna Wormerveer, Shisei-Krommenie, Beachvolleybal Vereniging 
Silicium, WKV Roda, KZ/Thermo4u, ZCFC, ZSC Saende, Racing Club Zaandam, Rood-Wit 
Zaanstad, SC Hercules, CVV Blauw Wit, KV Zaandam Zuid, KV Furore, FC Zaandam, Zaandijk 
Rugby, Sporting Krommenie, ZKC, Zaanlandia en Tenchi Shido.  

b. Voor 1 oktober 2020 moet de keuze voor een sportvereniging worden gemaakt. Deze moet 
worden doorgegeven aan verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl. De organisatie 
van de Zaanse Zomer Experience neemt contact op met de winnaars en regelt met de 
gekozen sportvereniging de inschrijving en financiële afhandeling. 
 

 
4. VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP 
 
a. Het lidmaatschap is uitsluitend voor een jeugdlid in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. 
b. Per deelnemer kan maximaal één lidmaatschap worden gewonnen.  
c. Het lidmaatschap is geldig voor één seizoen, en duurt maximaal één jaar vanaf de start van 

het lidmaatschap. Het seizoen hangt af van de desbetreffende sport(vereniging). 
d. De start van het seizoen moet in 2020 zijn. Indien vanwege bijvoorbeeld een pandemie de 

competitie wordt uitgesteld, dan geldt het lidmaatschap voor het seizoen dat in 2020 zou 
starten.  

e. De organisatie van de Zaanse Zomer Experience vergoedt de kosten van het lidmaatschap 
voor een bedrag van maximaal 200 euro (zegge: tweehonderd euro). Extra kosten zoals 
kleding, materiaal, inschrijving voor toernooien, competities en andere verenigings-
gerelateerde kosten zijn niet inbegrepen in de winactie. 

f. Bij het kiezen van de sportvereniging gaat men akkoord met de statuten en andere 
voorwaarden die de sportvereniging stelt aan het lidmaatschap. De organisatie van de 
Zaanse Zomer Experience is enkel betrokken bij de totstandkoming van het lidmaatschap. 

g. Het gebruik maken van het lidmaatschap bij de sportvereniging is op eigen risico. De 
organisatie van de Zaanse Zomer Experience kan, door zowel de winnaar alsmede de 
sportvereniging, niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik maken van het 
lidmaatschap ofwel eventuele schade die men oploopt tijdens het lidmaatschap. 

 

https://www.zaanse-experience.nl/
https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/activiteit/korfbal-experience/
https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/activiteit/korfbal-experience/
https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/activiteit/voetbal-experience/
mailto:verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl
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5. OVERDRAAGBAARHEID LIDMAATSCHAP 

a. Het lidmaatschap is één keer overdraagbaar aan een andere persoon in de leeftijdsgroep 6 
t/m 18 jaar, woonachtig in de gemeente Zaanstad. De prijs kan, indien men niemand vindt 
voor 1 oktober, worden teruggegeven aan de organisatie van de Zaanse Zomer Experience, 
dit moet voor 1 oktober 2020 worden doorgegeven aan 
verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl.  

b. Wanneer de deelnemer stopt met een sport is er geen mogelijkheid tot verkrijgen van een 
ander lidmaatschap of het verkrijgen van een geldsom. 

 
 

6. PERSOONLIJKE INFORMATIE 

a. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie 
bij de deelname aan de actie van de Zaanse Zomer Experience. De organisatie van de 
Zaanse Zomer Experience kan een winnaar verzoeken om voor de toekenning van de prijs 
extra informatie (en bewijs te leveren) van zijn/haar identiteit en woon-of verblijfadres. 

b. De winnaars kunnen per telefoon of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het 
door de deelnemer opgegeven telefoonnummer of e-mailadres. Mocht er voor 1 september 
geen contact met de winnaar mogelijk zijn, dan heeft de Zaanse Zomer Experience het 
recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.  

c. Mocht een deelnemer aan de Zaanse Zomer Experience expliciet niet in aanmerking willen 
komen of luid genoemd worden tijdens de uitreiking van de prijzen dan kan deze dit 
aangeven tot 12 augustus 23:59 uur door contact op te nemen met de Zaanse Zomer 
Experience door een mail te sturen naar verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl 
of dit aangeven bij aanmelding bij deelname aan de activiteit. 

d. Om toekenning van de prijs te verkrijgen gaat de deelnemer akkoord met eventuele 
promotionele activiteiten rondom de prijs. 

e. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan de 
uitreiking van de prijs. In dat kader is de organisatie van de Zaanse Zomer Experience 
gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken 
aan derde partijen, die betrokken zijn bij de Zaanse Zomer Experience. 

 
 
7. ORGANISATIE 
 
a. De afhandeling van de winactie gebeurt door de organisatie van de Zaanse Zomer 

Experience, met Sportbedrijf Zaanstad in coördinerende rol. 
b. De organisatie van de Zaanse Zomer Experience is gerechtigd om deze algemene 

voorwaarden te wijzigen of de winactie te staken. Wijziging of aanpassing van de winactie, 
zal door de organisatie van de Zaanse Zomer Experience op haar website www.zaanse-
experience.nl op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt. 

c. De organisatie van de Zaanse Zomer Experience is gerechtigd om deelnemers te 
diskwalificeren als zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden van 
de winactie handelen of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden. 

d. Indien één of meer bepalingen van de actievoorwaarden/winactie nietig of ongeldig zijn, 
dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden 
winactie aan. 

e. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kan per email contact 

opgenomen worden met: verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl. 
 
 
Zaanstad, 6 augustus 2020. 
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