
 

     

 

 

Actievoorwaarden 

“Henk & Fred Battles” 

 

1. Algemeen 

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Henk & Fred Battles” verder te noemen: 

“Henk & Fred Battles” van Henk & Fred, onderdeel van Media Vakman B.V. te Deventer 

verder te noemen: “de Organisator”. 

• Het betreft een teambuildingsuitje voor uitsluitend medewerkers van installatiebedrijven 

met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.  

• De prijs van de Henk & Fred Battles zal zijn: een geheel verzorgde barbecue voor het hele 

bedrijf op de bedrijfslocatie op een nader te bepalen moment met een maximum van 

€2500,-  

• De prijs zal worden uitgereikt op een nader te bepalen moment tijdens het beurs event 

ELEKTRO 2019. Om kans te maken op de prijs dient het hele deelnemende team aanwezig te 

zijn om de prijs in ontvangst te nemen.  

2. Deelname en speelwijze 

• Deelnemers kunnen op 13 april 2019 en 25 mei 2019 deelnemen aan de Henk & Fred Battles 

dat plaats vindt op de evenementenlocatie in Zoelen van Holland Evenementen Groep. 

Tijdens de Henk & Fred Battles nemen deelnemers in een team van tien personen deel aan 

diverse activiteiten die Holland Evenementen Groep die dag begeleidt.  

• De inschrijving voor de Henk & Fred Battles start op dinsdag 12 februari om 08.00 uur door 

middel van het invullen van het (digitale) inschrijfformulier.  

• Deelnemers dienen er voor te zorgen dat alle verstrekte gegevens volledig en correct zijn. 

• Door deelname aan de Henk & Fred Battles gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De 

Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van 

mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.  

• Deelname is uitsluitend voorbehouden aan medewerkers van installatiebedrijven die in 

Nederland gevestigd zijn.  

• Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  

• Deelname is uitgesloten voor een ieder die direct of indirect bij de organisatie van de Henk & 

Fred Battles betrokken is. 

• Als een team van tien deelnemers zich wil terugtrekken uit de Henk & Fred Battles kan dat 

door minimaal twee weken voor de start van de Henk & Fred Battles een e-mail te sturen aan 

info@henkenfred.nl. Bij het niet tijdig annuleren of niet komen opdagen worden de 

deelnamekosten doorberekend. Een week voor aanvang geldt 50% van het totaalbedrag, 3-5 

dagen voor aanvang 75% en 100% als je niet komt opdagen.  
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3. Prijs 

• De prijs van de Henk & Fred Battles is een geheel verzorgde barbecue voor het hele bedrijf 

op de bedrijfslocatie op een nader te bepalen moment met een maximum van €2500,-.  

• De prijs is bedrijfsgebonden, is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld.  

• De prijswinnaar wordt geselecteerd op basis van de uitkomst van de Henk & Fred Battles op 

13 april en 25 mei.  

• Het winnende team wordt na 26 mei 2019 per e-mail op de hoogte gebracht.  

• Indien de prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft dit eigendom van Media 

Vakman.  

• Indien het winnende team niet tijdig volgens het aangegeven termijn heeft gereageerd c.q. 

kan worden bereikt behoudt Media Vakman zich het recht de prijs niet uit te keren aan dat 

team. Het oorspronkelijk winnende team kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs en 

Media Vakman behoudt zich het recht voor om deze prijs aan een ander deelnemend team 

uit te keren.  

4. Medewerking en gegevens/privacy 

• Door deelname aan de Henk & Fred Battles verlenen deelnemers toestemming aan de 

Organisator om hun namen, bedrijfsnaam en vestigingsplaats voor promotionele doeleinden 

met betrekking tot deze Henk & Fred Battles te gebruiken. 

• Deelnemers stemmen in met het vastleggen van de Henk & Fred Battles middels foto- en 

video-opname en verleent medewerking hierbij. Ook wordt ingestemd met de verspreiding 

van foto- en video-opname op de websites en andere kanalen die voor de Henk & Fred 

Battles wordt ingezet.  

• De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van de Henk & Fred Battles worden 

opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming worden behandeld. Het Privacy Statement van de 

Organisator maakt onderdeel uit van en is van toepassing op de Henk & Fred Battles.  

5. Aansprakelijkheid 

• De Organisator en/of door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk 

voor schade of letsel, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze 

verband houdende met de Henk & Fred Battles. 

6. Slotbepalingen 

• De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving 

de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te 

stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot 

schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.  

• Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

 

https://henkenfred.nl/privacy-statement/

