
  



  

  
  

Dit   zijn   de   regels   
Gaaf   dat   je   mee   wilt   doen   aan   onze   Extreme   Learning   Makeover.   We   geven   één   
Learning   Glass   weg.   Hieronder   vind   je   de   regels   die   op   deze   actie   van   toepassing   
zijn.   

  

Land   van   verblijf   

In   verband   met   het   verzenden   van   de   Learning   Glass   wordt   de   prijs   verloot   onder   
deelnemers   die   woonachtig   zijn   in   de   volgende   landen:     

België,   Bulgarije,   Denemarken,   Duitsland,   Estland,   Finland,   Frankrijk,   Groot   
Brittannië,   Hongarije,   Ierland,   Italië,   Kroatië,   Luxemburg,   Nederland,   Oostenrijk,   
Polen,   Portugal,   Spanje,   Tsjechië,   Zweden.   

De   Learning   Glass   kan   bovendien   alleen   naar   één   van   de   landen   worden   
verzonden.   

Sluiting   

Inschrijving   voor   deelname   sluit   op   vrijdag    28   mei   2021 .   

Over   de   prijs   

● De   prijs   kan   niet   worden   ingewisseld   voor   geld.     
● De   prijs   is   een   Learning   Glass   Lightboard   type   LGE36   TABLE   TOP   

LIGHTBOARD.   
● De   prijs   is   niet   overdraagbaar.   

Nog   meer   regels   

● Door   deel   te   nemen   aan   de   Extreme   Learning   Makeover,   verklaren   de   
deelnemers   te   hebben   kennisgenomen   van   en   in   te   stemmen   met   de   
actievoorwaarden   en   akkoord   te   gaan   met   de   uit   de   actievoorwaarden   
voortvloeiende   rechten   en   verplichtingen.   

● De   winnaar   moet   aantoonbaar   kunnen   maken   dat   hij   /zij   een   rol   heeft   in   
de   ontwikkeling,   beheer   of   geven   van   training,   cursussen,   en/of   
opleidingen.   

● aNewSpring   is   te   allen   tijde   gerechtigd   deze   voorwaarden   te   wijzigen   
zonder   eerdere   aankondiging   vooraf   of   nadere   kennisgeving   achteraf.   Een   
herziene   versie   van   de   voorwaarden   (wijzigingen   of   aanpassingen)   zal   zo   
snel   mogelijk   op   de   website   van   aNewSpring   worden   geplaatst   onder   
vermelding   van   de   datum   van   wijziging   dan   wel   anderszins   worden   
gecommuniceerd.     

● Werknemers   van   aNewSpring   en   hun   gezinsleden   en   hun   familieleden   tot   
de   tweede   graad   kunnen   niet   meedoen.   
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● Partners   die   onderdeel   zijn   van   de   Extreme   Learning   Makeover   zijn   
uitgesloten   van   deelname.   

● aNewSpring   heeft   de   bevoegdheid,   indien   de   prijswinnaar   niet   voldoet   
aan   alle   in   dit   document   gestelde   voorwaarden/eisen,   de   prijs   niet   uit   te   
reiken.   

  

Gegevens   

● De   deelname   aan   de   actie   impliceert   de   verwerking   van   de   
persoonsgegevens   van   de   deelnemer,   zodat   aNewSpring   de   deelnemer   
bijvoorbeeld   kan   informeren   over   de   verschillende   sessies,   webinars   en   
andere   vormen   van   content   en   het   verloop   van   de   actie.   Deze   verwerking   
gebeuren   overeenkomstig   de   Privacy-   en   cookieverklaring   van   aNewSpring.   
Voor   meer   details,   lees   onze   volledige   privacyverklaring   op   
https://www.anewspring.nl/privacy-statement/ .   

Winnaar   

● Op    dinsdag   1   juni   2021    wordt   de   winnaar    door   de   computer     uit   de   
deelnemers   getrokken.   De   winnaar   wordt    binnen   2   weken   na   de   trekking   
bekend   gemaakt.   Er   zal   contact   opgenomen   worden   per   e-mail.   Twee   
weken   na   het   verzenden   van   de   eerste   e-mail   moet   door   de   winnaar   
gereageerd   worden   anders   wordt   een   nieuwe   winnaar   getrokken.   

● De   winnaar   moet   verkleed   in   een   aNewSpring-pak   een   foto   posten   op   
LinkedIn.   Nee   hoor,   dat   is   maar   een   grapje,   maar   als   je   alle   bepalingen   
gelezen   hebt   dan   is   een   kleine   glimlach   jouw   beloning.   

  
Vragen?   

  
● Vragen   over   deze   actie   kunnen   worden   gestuurd   naar   

marketing@anewspring.nl     
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