
Algemene voorwaarden winactie Sustainable 
Students voor een Secrid portemonnee 
 

1. Deze winactie heeft op geen enkele wijze associatie met Instagram en wordt niet 
gepromoot of ondersteund door Instagram 

2. Deelname aan deze actie is gratis 
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 
4. Deelnemer kan uitsluitend meedoen met een account dat door één persoon 

vertegenwoordigd wordt.  
5. De looptijd van de actie staat tevens aangegeven in de beschrijving van de winactie 

en zal zijn van 26-11-2020 tot 12-12-2020 om 12:00 uur 
6. Om deel te mogen nemen, heeft een deelnemer een minimumleeftijd van 18 jaar. 
7. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze middels 

een online random generator (zoals commentpicker.com). 
8. De drie winnaars worden binnen 1 werkdag na sluiten van de actie persoonlijk 

geïnformeerd via het Instagram Direct Message (DM) aan het account waarmee aan 
de actie is deelgenomen. 

9. Winnaars hebben 3 dagen de tijd om te reageren op de e-mail waarin wij hen 
persoonlijk informeren vanaf het moment dat de winnaars DM’s verstuurd zijn. Bij 
gebrek tijdige aan reactie zal/zullen de niet-gereageerde winnaar(s) opnieuw geloot 
worden zoals beschreven in 7. 

10. Deelnemer bevindt zich in Nederland en is: 
a. Beschikbaar op 21 december in de Secrid brand store in Rotterdam op eigen 

initiatief 
b. Bereid om deel te nemen aan een videoproductie bedoeld voor de promotie 

van Sustainable Students en Secrid. 
11. Beschrijving prijs: 

a. Een door de winnaar te customizen (inclusief graveren van letters) Secrid 
‘mini wallet’ die in de Secrid flagship store in Rotterdam  

12. Sustainable Students V.O.F. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 
kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of 
aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij 
dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 

13. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 
14. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 
15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden 

gebruikt door Sustainable Students V.O.F. voor de winactie en worden niet verstrekt 
aan derden.  

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden 
genomen door Sustainable Students V.O.F.. 

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden 
uitgesloten van deelname 

 
 
Eisen voor deelname 

1. Deelnemers volgt @sustainablestudentsnl op Instagram 
2. Deelnemer volgt @secrid op Instagram 
3. Deelnemer tagt 3 personen onder de winactie post 


