
 
Voorwaarden Cito NOT actie “Vlieg mee met Cito, maak kans op een ballonvaart met je team” 

 
1. Algemeen 
• Deze voorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Not actie ‘Vlieg mee 
met Cito’  ‘ (hierna: ‘de Actie’). De Actie is een initiatief van Cito B.V. (verder te noemen: ‘de 
Organisator’) statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende aan de Amsterdamseweg 13 te 
(6814 CM) Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 09151851. De actievoorwaarden zijn leidend. 
• De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de 
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder 
opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit 
met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van 
schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en 
staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator bekend gemaakt worden via de 
website www.cito.nl. 
• Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Cito 
B.V. gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de 
strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 
• Deze Actie begint op 22 januari 2019 en eindigt op 26 januari 2019 (hierna: ‘de Actieperiode’). 
 
2. De Actie  
• Gedurende de Actieperiode staat Cito als standhouder op de NOT 2019 in de Jaarbeurs te Utrecht 
en organiseert de Actie ter viering van haar 50-jarig jubileum. Onder het motto, “wie jarig is 
trakteert” geeft Cito bezoekers van de stand de kans om een geheel verzorgde ballonvaart te winnen 
voor maximaal 10 personen. Er worden 50 ballonvaarttickets ter beschikking gesteld wat neerkomt 
op 5 prijswinnende scholen die ieder met 10 personen (team) kunnen deelnemen aan een gratis 
ballonvaart.  
 
Actievoorwaarden 
Om een ballonvaart te winnen moeten de deelnemers het volgende doen: 

• Deelnemers gaan op de foto bij de photobooth op de Cito stand  
• De foto wordt uitgeprint en aan een van de ballonnen op de stand gehangen 
• De deelnemer ontvangt de foto via e-mail en post deze op social media voorzien van: 

 #Cito50jaar 
 Een slogan beginnend met: 

• Ik feliciteer Cito  met 50 jaar, omdat… of 
• Ik vlieg graag mee met Cito, omdat… 

 School- en plaatsnaam 
• Deelnemers vinken minimaal 1 van de 3 survey opties aan 

• Foto’s die tijdens de Actieperiode worden geüpload blijven eigendom van de Deelnemers maar 
mogen rechtenvrij door Cito B.V. worden gebruikt. 
• De social post mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die aanstootgevend 
of obsceen kunnen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden 
om vulgaire, hatelijke, racistische, bedreigende en/of seksueel getinte teksten en beelden te 
gebruiken. 
• Indien de post inbreuk maakt op enige rechten van derden of anderszins onrechtmatig of ongepast 
is, zal de betreffende Deelnemer worden uitgesloten. 
 



3. Deelname  
• Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden 
en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden. 
• Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 
 
4. Privacy 
• De Deelnemers zijn verplicht correcte, actuele en complete informatie te verschaffen over hun 
persoon en hun school. 
• Voor Deelnemers die onjuiste informatie verschaffen vervalt de deelname. 
• De Deelnemer ziet erop toe dat op de foto de privacy van daarin getoonde personen (zoals 
leerlingen) niet wordt geschonden.  
• De Deelnemer gaat akkoord met het verwerken van persoonsgegevens voor het organiseren en het 
uitvoeren van de Actie (waaronder het aanwijzen en op de hoogte stellen van winnaars van de Actie, 
en het uitreiken van de prijzen). Op deze gegevens is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deelnemer machtigt Organisator voor het gebruik van 
deze gegevens in het kader van de Actie. 
• De Organisator verstrekt persoonsgegevens van Deelnemers slechts aan derden waarmee de 
Organisator samenwerkt in het kader van deze Actie. 
 
5. Aansprakelijkheid 
• De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van de 
Deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. 
• De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Cito 
B.V. bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel 
in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de 
uitgekeerde prijs. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door 
technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor 
eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen 
of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden. 
• De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruikte beeldmateriaal en de 
afbeelding van de Deelnemers, daaronder begrepen maar niet beperkt tot eventuele (nadelige) 
gevolgen wegens publiciteit die de Deelnemer toekomt. 
• Door een foto in te zenden voor deze Actie vrijwaren de Deelnemers de Organisator van alle 
aanspraken door derden op de gebruikte content in hun post. 
• Door een foto in te zenden voor deze Actie geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisator 
om de foto openbaar te (laten) maken in het kader van de Actie. 
 
6. Prijzen 
• In totaal zijn er 5 prijzen te winnen. 
• Elke winnende school krijgt een ballonvaart voor maximaal 10 personen. 
• Een school kan maar 1 prijs winnen, ongeacht het aantal deelnemers aan de actie. 
• De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld. 
• Binnen 3 weken na het eindigen van de Actie worden alle prijswinnaars persoonlijk benaderd. 
• Bij eventuele weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator. 
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
Slotbepalingen 
• Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
• Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Arnhem. 


