
Algemene spelvoorwaarden Videowedstrijd Consumentenbond – Week van het Geld  
 

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door: 
De Consumentenbond 
Enthovenplein 1 
2521 DA Den Haag 
In het kader van de Week van het Geld, georganiseerd door Wijzer in geldzaken 
 

2. Deze wedstrijd is bedoeld voor basisschoolleerlingen. Zij hebben uitdrukkelijk 
toestemming van hun ouders/voogd/wettelijk verzorger nodig om mee te mogen 
doen aan deze wedstrijd. 
 

3. Deelnemers maken kans op een Apple iPad2 32 G wifi ter waarde van €537,-- 
 
4. Basisschoolleerlingen kunnen tot 10 november 2011 meedoen aan de wedstrijd. 

 
5. Uiterlijk 18 november 2011 wordt de winnaar bekend gemaakt en neemt de 

Consumentenbond persoonlijk contact met hem/haar op. 
 

6. De Consumentenbond kiest een winnaar op basis van originaliteit, creativiteit en de 
mate waarin de inzending leerzaam is. 

  
7. Meedoen gaat als volgt:maak een video over wat jij met je geld doet. Alle 

basisschoolkinderen kunnen meedoen. Alleen, met een groep of met de hele klas of 
school. Tot donderdag 10 november kunnen video's van maximaal 1,5 minuut 
ingestuurd worden via www.wetransfer.com naar video@consumentenbond.nl 
onderwerp: week van het geld. En stuur ook je contactgegevens mee: Wie 
heeft/hebben de video gemaakt, adres, telefoon, mail en op welke school je zit. 

 
8. Let op: Inzendingen worden eigendom van de Consumentenbond en op het openbare 

Youtube kanaal van de Consumentenbond geplaatst. 
 
 

9. De persoonsgegevens die jongeren voor deze wedstrijd aan de Consumentenbond ter 
beschikking stellen, worden alleen gebruikt om een uiteindelijke prijswinnaar te 
kunnen contacten. De persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt 
worden en niet ter beschikking van derden gesteld worden.  

 
10. Kansspelbelasting wordt door de Consumentenbond voldaan. 

 
11. Deze voorwaarden zijn onder andere via een link beschikbaar in het site bericht  “Doe 

mee met de week van het geld en win een IPad” op de site van de 
Consumentenbond. 

 
12. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden via telefoonnummer: 070 4454545. 

 
13. De Consumentenbond handelt met deze videowedstrijd in overeenstemming met de 

Gedragscode Promotionele Kansspelen.  
 
 
 
 


