Registreer in de week van de Dag van de Domeinnaam een .NL-domein en maak kans op
een exclusief VIP-arrangement inclusief Masterclass Online Ondernemen.
Actievoorwaarden
Algemeen
● De winactie waarbij je een VIP-arrangement kunt winnen door in de week van de Dag
van de Domeinnaam (4 juni 2018 tot en met 10 juni 2018) een .NL-domeinnaam te
registreren bij één van de deelnemende registrars, en de Facebook- of Twitterpagina
van de Dag van de Domeinnaam te volgen, wordt georganiseerd door de Vereniging van
Registrars (VvR).
● Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van de VvR,
Hoofdveste 32B, 3992 DG, Houten.
● De VvR behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden, de winactie
stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Vroegtijdige beëindiging
wordt publiekelijk bekendgemaakt via de website, en de Facebook- en Twitterpagina van
de Dag van de Domeinnaam.
● Deze winactie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of
geassocieerd met Facebook of Twitter.
● Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
● Klachten kunnen worden ingediend door een e-mail te zenden naar het secretariaat
(secretariaat@verenigingvanregistrars.nl) van de VvR. Deze worden binnen twee weken
van reactie voorzien.
● De aanbieder handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
De actie
● De winactie loopt van maandag 4 juni 2018 tot en met zondag 10 juni 2018 en is
bedoeld voor houders van een .NL-domeinnaam die in de actieperiode hun
.NL-domeinnaam hebben geregistreerd bij één van de deelnemende registrars te vinden
via https://www.dagvandedomeinnaam.nl/.
● Voor geldige deelname dien je in de week van de Dag van de Domeinnaam, dus van 4
juni 2018 tot en met 10 juni 2018:
○ een nieuwe .NL-domeinnaam te registreren bij één van de deelnemende
registrars te vinden via https://www.dagvandedomeinnaam.nl/;
○ de Facebook- en Twitterpagina van de Dag van de Domeinnaam te volgen.
● De VvR trekt in week 24 uit de houders van een .NL-domeinnaam, die geregistreerd zijn
tijdens de week van de Dag van de Domeinnaam, en de volgers van de Facebook- of
Twitterpagina van de Dag van de Domeinnaam, tien winnaars. Zij worden via hun eigen
registrar met een e-mail geïnformeerd en uitgenodigd voor het VIP-arrangement.
Winnaars van het e-book worden eveneens via e-mail op de hoogte gebracht.
● De winnaars worden allen binnen drie maanden na de startdatum (4 juni 2018) van de
actie geïnformeerd.
● De VvR maakt de winnaar van de winactie tevens bekend via de Facebook- en
Twitterpagina van de Dag van de Domeinnaam.
Deelname winactie houder domeinnaam
● De VvR en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet
verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of
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softwarestoringen van welke aard dan ook, waardoor inzendingen beperkt worden,
vertraging opleveren of verloren gaan.
In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de
winactie behoudt de VvR zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar, alsmede personen
zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
Deelname aan de winactie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor
medewerkers van SIDN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in
organisatorische zin betrokken is bij deze winactie.

Voor deelnemende registrars
● De deelnemende registrar heeft tijdens de actieperiode een landingspagina over de
winactie live met daarop:
○ uitleg over de winactie en voorwaarden om kans te maken op een prijs;
○ mogelijkheid om .NL-domein te registreren (of link naar waar dat kan);
○ link naar Facebook- en Twitterpagina van de Dag van de Domeinnaam.
● De deelnemende registrar heeft tijdens de actieperiode een button of banner op zijn
homepagina die leidt naar zijn landingspagina over de winactie.
● De deelnemende registrar verspreidt de winactie via eigen sociale kanalen.
De prijs
● De prijs, een VIP-arrangement inclusief Masterclass Online Ondernemen, wordt tien
keer beschikbaar gesteld.
● De totale waarde van de prijzen is 4.950,- euro, opgesplitst in tien VIP-arrangementen
ter waarde van 395,- euro per deelnemer en 40 e-books ter waarde van 25,- euro per
e-book.
● De tien VIP-arrangementen worden door de VvR verloot en verdeeld onder de
deelnemende registrars, waarbij maximaal één VIP-arrangement per registrar onder
haar klanten wordt verloot door de VvR.
● Iedere deelnemende registrar mag één e-book onder haar klanten verloten.
● De VvR is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te
VIP-arrangementen en e-books.
● De VvR verleent geen garanties op de door haar te verstrekken VIP-arrangementen en
e-books.
● De prijzen zijn niet inwisselbaar of uit te keren in geld.
● De VvR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of
reiskosten die de winnaar eventueel moet maken in verband met de deelname aan deze
prijsvraag.
Persoonsgegevens
● Wanneer je deelneemt aan de winactie verwerkt de VvR de door de deelnemer
opgegeven persoonsgegevens (naam en e-mailadres) om de deelname aan de winactie
te registreren en/of te bevestigen, en om te bepalen of wordt voldaan aan de
actievoorwaarden. Deze gegevens worden niet verkocht of verstrekt aan derden.
● De VvR bewaart de gegevens na afloop van de winactie om de prijs te kunnen uitdelen.
De gegevens worden gedurende een periode van drie maanden na de winactie bewaard
en daarna worden deze verwijderd.

