
Algemene ac�evoorwaarden winac�e CJP Cultuurkaart en MBO 
De winac�e wordt georganiseerd door Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) 

DE ACTIEVOORWAARDEN: 
1. Deelname aan de CJP Ac�va�e-winac�e is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer via een ac�va�ecode een CJP geac�veerd wordt, die 

uitgegeven is aan een student van een school die deelneemt aan CJP.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informa�e bij de deelname aan de winac�e.
4. Eenmalige deelname per persoon.
5. Deelname aan ac�es is alleen mogelijk voor studenten die verbonden zijn aan een 

school die deelneemt aan de CJP Cultuurkaart of de MBO campagne.
6. De loop�jd van ac�es is van maandag 20 september 2021 t/m maandag 7 maart 2022.
7. De winnaars van de ac�e worden gekozen door middel van een lo�ng op onpar�jdige 

wijze.
8. Het moment van bekendmaking van de winnaar(s) is op maandag 14 maart 2022 .
9. De winnaars ontvangen binnen 5 dagen persoonlijk bericht via mail.
10. Deelnemers dienen binnen 7 dagen te reageren en de gevraagde gegevens aan te 

leveren, zodat de prijs kan worden verzonden. Indien niet wordt gereageerd hee�
CJP het recht een andere winnaar aan te wijzen. Dit geldt voor alle prijzen.

11. CJP is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoedens van
onrechtma�ge deelname of fraude.

12. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte 
gesteld.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winac�es worden verkregen, worden alleen 
gebruikt door CJP voor de winac�e en worden niet verstrekt aan derden.

14. Het is niet mogelijk om een gewonnen prijs in te ruilen voor een ander product of
een geldbedrag.

15. CJP is te allen �jde bevoegd ac�evoorwaarden tussen�jds te wijzigen of de ac�es 
zonder opgaaf van reden stop te ze�en.

16. Op deze ac�e is het Nederlands recht van toepassing.
17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen 

door CJP.


