
Voorwaarden Kiwa Zomeractie
De actie loopt van 01/07/2021 tot 31/08/2021

Deelname actie
• Deelname aan deze actie is kosteloos;
• Deelname vindt plaats wanneer:

• U een training boekt bij Kiwa Training of 
Studiecentrum Kiwa FSS; 

• Deze training geboekt wordt tussen 
01/07/2021 en 31/08/2021;

• De training plaatsvindt tussen 01/09/2021 en 
31/12/2021;

• De persoon die de inschrijving doet, maakt kans 
op de prijs. 
• Wanneer een inschrijver meerdere cursisten 

inschrijft voor een training, telt dat als één 
inschrijving en zal alleen de inschrijver 
worden meegenomen als deelnemer aan de 
actie; 

• Gedurende de gehele actieperiode geldt 
dat er maximaal één prijs per organisatie 
gewonnen kan worden;

• De actie geldt niet voor e-learnings;
• Medewerkers van Kiwa zijn uitgesloten van 

deelname aan deze actie;
• Kiwa is ten alle tijden bevoegd actievoorwaarden 

tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf 
van reden stop te zetten.  

Persoonsgegevens
• Persoonsgegevens van deelnemers worden 

niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan 
externen;

• Persoonsgegevens van deelnemers worden 
intern gebruikt voor het opstarten van het 
trainingstraject. Buiten het trainingstraject en de 
actie zal er géén gebruik gemaakt worden van 
de persoonsgegevens;

• Op alle acties is Nederlands recht van 
toepassing.  

Winnaar
• Door middel van loting worden er elke twee 

weken een aantal winnaars gekozen;
• De winnaars worden niet openbaar gemaakt; 

• De winnaars krijgen een persoonlijk bericht 
via het opgegeven e-mailadres (en de prijs 
wordt daarna naar hen toegezonden aan de 
hand van de opgegeven contactgegevens);

• Kiwa is bevoegd personen uit te sluiten van 
deelname bij vermoeden van onrechtmatige 
deelname of fraude;

• Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, 
worden hiervan niet op de hoogte gesteld;

• Het is niet mogelijk de gewonnen prijs te ruilen 
voor een geldbedrag.

Ook willen wij u wijzen op de Algemene 
voorwaarden van Kiwa Training.  

https://www.kiwa.com/49f24e/globalassets/netherlands/algemene-voorwaarden-en-reglementen/algemene-voorwaarden-kiwa-training-bv-2014ned.pdf
https://www.kiwa.com/49f24e/globalassets/netherlands/algemene-voorwaarden-en-reglementen/algemene-voorwaarden-kiwa-training-bv-2014ned.pdf

