Spelregels
winactie bij expositie BALI- Welcome to
Paradise met Djoser
1.De looptijd van de winactie bij de expositie BALI- Welcome to Paradise is donderdag 11 oktober
2018 vanaf 17.30 uur tot en met zondag 26 mei 2019 17.00 uur.

2. Deelname is mogelijk uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder.

3.Elke bezoeker kan gedurende de looptijd eenmaal deelnemen aan de winactie door middel van het
invullen van het digitale deelnameformulier bij de daartoe ingerichte balie in de entreehal van Museum
Volkenkunde.

4. Uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Deze digitale
documenten blijven in het bezit van Museum Volkenkunde. Prints hiervan worden niet verstrekt.

5.Een persoon moet gedurende de looptijd van de actie een bezoek gebracht hebben aan Museum
Volkenkunde te Leiden, onderdeel van Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, gevestigd
Steenstraat 1 te Leiden, om mee te kunnen doen aan de winactie.

6.Uitgesloten van deelname zijn medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten, ingehuurde
arbeidskrachten en alle anderen die gedurende (een deel van) de looptijd van de winactie een
arbeidsverhouding, waaronder ook begrepen onder meer een overeenkomst van opdracht, hebben of
hebben gehad met Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen of Djoser B.V.

7.Museum Volkenkunde behoudt zich het recht voor de winactie voor 26 mei 2019 te beëindigen
zonder redengeving en derhalve de prijs niet uit te keren zonder de deelnemers daarvan op de hoogte
te stellen.

8.De winnaar wordt in week 22(de week nadat de expositie afgelopen is), uiterlijk op vrijdag 31 mei
2019 aangewezen door notaris te Leiden, mr. E.I. Kortlang.

De trekking wordt gedaan volgens software 3rd party Draw Service van de website RANDOM.org
https://www.random.org/draws/. Random.org is door eCOGRA, TST Global en Gaming Labs
International gecontroleerd en gecertificeerd als betrouwbaar in het genereren van willekeurige
resultaten op basis van atmosferische ruis. BRON: https://www.random.org/faq/#S5

9.De winnaar wordt zo spoedig mogelijk daarna telefonisch op de hoogte gesteld.

10.De winnaar moet de prijs persoonlijk in Leiden in ontvangst komen nemen. Bij het in ontvangst
nemen van de prijs moet de deelnemer zich kunnen legitimeren. Als de gegevens op het
deelnameformulier niet overeenkomen met de gegevens op het legitimatiebewijs van de winnaar, kan
Museum Volkenkunde ervoor kiezen een andere winnaar aan te wijzen.

11.Mocht de winnaar niet bereikbaar zijn, dan wordt voor 31 mei 2019 nog tweemaal een poging
gedaan om de winnaar telefonisch te bereiken. Als het museum niet binnen deze termijn contact heeft
kunnen leggen met de winnaar wordt een nieuwe winnaar aangewezen door de notaris. De gegevens
van de eerste winnaar worden niet opnieuw opgenomen in de trekking.

12.Voor de eventuele nieuwe winnaar geldt dezelfde procedure met dezelfde termijnen als voor de
eerste winnaar.

13.Van de procedure van trekking wordt proces verbaal opgesteld.

14.De prijs vertegenwoordigt een waarde van €1645,- per persoon (incl. BTW), dus totaal € 3290,te gebruiken voor een reis naar Java/Bali zoals deze reizen door Djoser aangeboden worden, op
basis van beschikbaarheid van de aangeboden reis.

15.Mocht de winnaar een reis naar Java/Bali willen boeken op een moment dat de prijs voor een reis
naar Java/Bali hoger is dan de maximale waarde die de prijs vertegenwoordigt, dan dient de winnaar
zelf het verschil te betalen.

16.Mocht de winnaar een reis naar Bali willen boeken die goedkoper is dan de maximale waarde die
de prijs vertegenwoordigt, dan heeft de winnaar geen recht op uitbetaling van het verschil. Dit verschil
kan niet gebruikt worden voor eventuele verplichte toeslagen die niet inbegrepen zijn in de reissom.

17.De reis moet geboekt worden vóór 1 september 2019 en het vertrek dient plaats te vinden vóór 1
september 2020.

18.Er wordt één prijs uitgereikt, een reis naar Java/Bali voor 2 personen. Dit houdt in dat mensen die
samen reizen/partners zijn allebei deel kunnen nemen en dus allebei kans maken op het winnen van
de prijs.

19.Museum Volkenkunde draagt zorg voor het afdragen van de kansspelbelasting.

20.De algemene spelvoorwaarden zijn beschikbaar voor de bezoeker in printvorm en ze zijn ook na te
lezen op de website van het museum.

21.Eventuele klachten kunnen worden gemaild naar info@volkenkunde.nl. Indien er aanleiding voor is
neemt een medewerker van het museum contact op met de deelnemer om de klacht zo goed mogelijk
af te handelen.

22.Museum Volkenkunde handelt in overeenstemming met de gedragscode voor promotionele
kansspelen zoals in 2014 opgesteld door de Nederlandse Kansspelautoriteit.

