
Wedstrijdvoorwaarden 

Maak kans op € 1000,- om jouw school groener te maken 

 

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Groene voeten-prijsvraag zoals vermeld op 

https://www.lsamsterdam.nl/nieuws/prijsvraag-groene-voeten/  

• Deelname is mogelijk van 18 april t/m 18 juni 2018 door het insturen van het groene plan voor jouw 

school per e-mail of post.  Telefonische inzendingen of inzendingen via social media worden niet 

geaccepteerd. 

• Deze actie is alleen toegankelijk voor Nederlandse scholen.  

• Een school kan namens meerdere klassen een plan indienen. Per klas kan slechts één plan ingediend 

worden. 

• Alle inzendingen worden door de jury bekeken. De winnaar wordt beloond met € 1000,-. 

• De prijs is voor de deelnemende klas/school en niet overdraagbaar aan derden. 

• De prijs moet gebruikt worden om het groene plan voor de school te realiseren. Voor 1 juli 2019 dient 

de prijswinnende school foto’s toegestuurd te hebben van het groene plan. 

• De winnaar wordt eind juni 2018 bekendgemaakt via https://www.lsamsterdam.nl/nieuws/prijsvraag-

groene-voeten/. Daarnaast ontvangt de winnaar persoonlijk bericht per e-mail. De winnaar dient 

uiterlijk 21 juli 2018 telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen om de prijs te bevestigen, 

waarna het geldbedrag wordt overgemaakt. 

• Indien de deelnemer niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, dan vervalt het recht op de prijs. 

• De winnaar van de prijs is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van het plan. 

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen tijdens de 

uitvoering van het plan. 

• Luitingh-Sijthoff is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds 

te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de wedstrijd te stoppen of te wijzigen indien de 

omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de 

deelnemers. 

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd/getelefoneerd. 

• Deze prijsvraag wordt georganiseerd door uitgeverij Luitingh-Sijthoff in Amsterdam.  
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