Beschrijving actie en actievoorwaarden Dag van de Domeinnaam 2017
Hieronder vind je de beschrijving van de actie en de bijbehorende actievoorwaarden die gelden voor
de actie van SIDN op de Dag van de domeinnaam op 1 juni 2017. Lees ze goed door en je bent
volledig op de hoogte van de actie en de regels die gelden.
Beschrijving actie
SIDN verstrekt een voucher ter waarde van 10 euro van fonQ.nl aan unieke .nldomeinnaamhouders:
-

Die op 1 juni 2017 een .nl-domeinnaam registreren met een minimale registratieperiode van
1 jaar; en
Die een social media uiting plaatsen waarin vermeld staat wat de houder met de
domeinnaam gaat doen op 1 van de volgende manieren:
o tweet op Twitter o.v.v. de geregistreerde domeinnaam en de hashtag #DVDD2017;
of
o post op Facebook met een tag van de pagina van de Dag van de Domeinnaam o.v.v.
de geregistreerde domeinnaam; of
o post op Linkedin met een tag van de pagina van de Dag van de Domeinnaam o.v.v.
de geregistreerde domeinnaam.

Actievoorwaarden
1. De actie op de Dag van de Domeinnaam wordt uitgeschreven door SIDN, gevestigd te Arnhem.
Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
2. Deelname vindt plaats wanneer je een .nl-domeinnaam registreert en tweet of post zoals
hierboven beschreven.
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie. SIDN verstrekt minimaal
2.500 vouchers aan deelnemers die voldoen aan deze actievoorwaarden.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de
deelname aan de actie.
5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
6. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor
deelname aan de actie.
7. Het is aan SIDN om te beoordelen of een deelnemer voor toekenning van een voucher in
aanmerking komt. Het staat SIDN daarbij vrij om de gegevens van een deelnemer te controleren.
8. Deelnemers aan wie een voucher wordt toegekend ontvangen deze voucher zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na 1 juni 2017 via het e-mailadres waarmee de domeinnaam is
geregistreerd waarmee aan de actie is deelgenomen. Indien dit e-mailadres niet beschikbaar is, kan
SIDN eventueel gebruikmaken van een persoonlijk bericht aan het social media-account waarmee
de tweet of post gedaan is.
9. Over het al dan niet toekennen van vouchers wordt niet gecorrespondeerd.
10. Vouchers zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
11. Medewerkers van SIDN en bij SIDN ingeschreven registrars zijn uitgesloten van deelname.

12. De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt
door SIDN voor de betreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
13. SIDN is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van
mening is dat de deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien de
deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van
de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door
SIDN.
15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met SIDN via het e-mailadres
marketing@sidn.nl.

