Actievoorwaarden #Verzuimchallenge 2017
12 juni tot en met 7 juli 2017
Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘#Verzuimchallenge 2017, van 12 juni
tot en met 7 juli 2017’ (hierna: ‘de Actie’).
2. De Actie is een initiatief van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd aan de Spaklerweg 4,
1096 BA te Amsterdam (hierna: ‘Delta Lloyd’).
3. De Actie start op 12 juni 2017 en eindigt op 7 juli 2017 (hierna: ‘Actieperiode’).
4. Deelnemende bedrijven maken kans op één Bellicon classic minitrampoline t.w.v. € 384
inclusief een workshop Bellicon workspace (hierna: ‘Hoofdprijs’) op locatie van het winnende
bedrijf. De Hoofdprijs wordt door Delta Lloyd gegund aan het bedrijf dat naar mening van Delta
Lloyd de meest aansprekende actie heeft gedeeld.
5. Gedurende de Actieperiode worden naast de Hoofdprijs andere prijzen (hierna: ‘Gewone
prijzen) weggegeven. Deze Gewone prijzen hebben een waarde van maximaal € 20 en zijn te
verdienen met o.a. quiz-vragen die via social media bekend worden gemaakt.
6. Delta Lloyd is gerechtigd de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en houdt zich het recht
voor te allen tijde zonder opgave van redenen de Actie tussentijds te verlengen, te verkorten of
te beëindigen.
Deelname
1. Deelnemende bedrijven dienen minimaal 1 werknemers in loondienst te hebben.
2. Je neemt deel aan de Actie door:
- Voer tussen 12 juni en 7 juli 2017 veranderingen door in je organisatie om de (fysieke
en mentale) gezondheid van je medewerkers te verbeteren of laat zien op welke
manieren je werkt aan verzuimpreventie.
- Post tijdens de Actieperiode je acties, ervaringen, obstakels en uitkomsten met foto’s
en video’s via social media o.v.v. #verzuimchallenge en tag Delta Lloyd in je post(s).
- Je kunt content posten via het social media account van je bedrijf of via je persoonlijke
social media account.
- Delta Lloyd gunt de Hoofdprijs aan het bedrijf dat naar mening van Delta Lloyd de
meest aansprekende actie heeft gedeeld.
3. Deelname is uitgesloten voor bedrijven die niet in Nederland gevestigd zijn.
4. Medewerkers van Delta Lloyd en/of een gelieerde onderneming zijn uitgesloten van deelname.
5. Door deelname stemt de deelnemer in met de op deze Actie van toepassing zijnde
voorwaarden zoals genoemd in deze Actievoorwaarden evenals de Actievoorwaarden zelf.
6. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze Actie wordt de
deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
7. Delta Lloyd kan altijd deelnemers van deelname uitsluiten.

Bekendmaking
1. Uiterlijk 15 juli 2017 wordt het bedrijf aan wie Delta Lloyd de Hoofdprijs gunt bekendgemaakt
via de social media kanalen van Delta Lloyd.
2. Delta Lloyd verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze Actie
worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en
de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer in
het privacystatement van Delta Lloyd op www.deltalloyd.nl.
3. Over de uitkomsten van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Aansprakelijkheid
1. Delta Lloyd en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade,
direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de Actie.
2. Delta Lloyd is niet aansprakelijk voor:
 gebreken in de door haar uitgekeerde prijs;
 schade, direct en/of indirect, als gevolg van het wijzigen, verlengen of beëindigen van de
Actie;
 schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze verband houdende
met de door haar uitgekeerde prijs.;
Slotbepalingen
1. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie en/of
de van toepassing zijnde voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.
2. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan
Delta Lloyd via merk@deltalloyd.nl. Delta Lloyd zal klachten zo snel mogelijk in behandeling
nemen en afhandelen. Als de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan
een schriftelijke klacht worden ingediend bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van
Justitie, Postbus 20301 (2500 EH) Den Haag.
3. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Delta Lloyd
handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen opgesteld door het
Ministerie van Justitie.

