Algemene Voorwaarden Prijsvraag Vluchtplan ‘Doe mee en Win 1 van de 5 Ipads’
1. De Prijsvraag Vluchtplan wordt georganiseerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting,
postbus 1015, 1940 EA Beverwijk, tel. 0251-275555. De Prijsvraag wordt georganiseerd in het
kader van de brandpreventiewekencampagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’ van oktober 2012.
2. Korte uitleg: Om gezinnen te stimuleren om thuis na te denken over hun vluchtplan bij brand,
is de vluchtplankaart ontwikkeld. Deze kunnen zij thuis invullen, samen met een van hun
ouders en vervolgens naar het antwoordnummer van de Brandwonden Stichting sturen.
3. De vluchtplankaart wordt via basisscholen, brandweer en de Brandwonden Stichting
uitgedeeld.
4. Meedingen naar de prijzen kan tot 15 december 2011 door:
- insturing van de losse vluchtplankaart
- insturing van de uit te knippen vluchtplankaart in de Wat doe JIJ bij brand?-kinderkrant
- invullen van het formulier op brandweerplein.nl
5. Kinderen tot en met 14 jaar kunnen meedingen naar de prijzen.
6. Alleen volledig ingevulde kaarten, voorzien van een handtekening van een van de ouders, zijn
geldig.
7. Uit al deze kaarten worden uiteindelijk 5 winnaars getrokken. Deze trekking geschiedt door
een notaris van het notaris kantoor Batenburg te Beverwijk.
8. De winnaars zullen uiterlijk 21 december 2012 bekend gemaakt worden. De winnaars zullen
persoonlijk benaderd worden en de namen worden bekend gemaakt op de site
www.brandweerplein.nl. De prijzen zullen persoonlijk overhandigd worden door medewerkers
van de Nederlandse Brandwonden Stichting.
9. De prijzen zijn vijf IPads (IPad3) van Apple.
10. Klachten over deze prijsvraag kunnen schriftelijk toegezonden worden naar:
Stichting Nationale Brandpreventieweek
Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
Binnen twee weken na de klacht kunt u een reactie ontvangen.
11. De Nederlandse Brandwonden Stichting handelt ten aanzien van dit kansspel volgens, de
‘Gedragscode Promotionele Kansspelen.
12. Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de site www.brandweerplein.nl en zijn
ook schriftelijk en telefonisch op te vragen via het kantoor.
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