
Actievoorwaarden: Spartan in actie voor UNICEF 

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Stichting 

Nederlands Comité UNICEF gevestigd te Den Haag aan het adres Bezuidenhoutseweg 74 (hierna: 

UNICEF Nederland), beschikbaar gemaakte campagnepagina voor Spartan (hierna: de Actie), ter 

promotie van de samenwerking tussen UNICEF Nederland met Spartan Nederland. 

2. De Actie loopt van 02 maart 2023 09:00 uur tot en met 07 mei 2023 23:59 uur *(hierna: de 

Actieperiode).   

3. Personen vanaf de leeftijd van 4 jaar (hierna: ‘Deelnemer’ of ‘Deelnemers’) kunnen deelnemen aan de 

Actie. Voor de Spartan Kids race geldt een minimumleeftijd van 4 jaar onder begeleiding van de 

ouders/verzorgers.  

4. De actie bestaat uit het verkrijgen van korting op een startbewijs mede mogelijk gemaakt door de 

organisatie Spartan. De korting kan verkregen worden door het aanmaken van een actiepagina voor 

UNICEF en de instructies te volgen in de bevestigings e-mail. Spartan biedt de eerste 50 aanmeldingen 

die een persoonlijke actiepagina aanmaken en geld inzamelen voor UNICEF een kortingscode van 

100% en de tweede 50 aanmeldingen met een persoonlijke actiepagina voor UNICEF 50% korting op 

hun startbewijs. UNICEF ondersteunt geen enkel bedrijf, merk, product, of service. 

5. Deelnemer geeft met achterlaten van de persoonlijke gegevens aan UNICEF Nederland toestemming 

de deelnemer éénmalig telefonisch en per e-mail te informeren over deze Actie en het werk van 

UNICEF.   

6. Actiepagina’s of aanmeldingen die na de looptijd van de actie worden ontvangen komen niet meer in 

aanmerking voor de korting voor een Spartan startbewijs.    

7. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft UNICEF 

Nederland het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of 

kan worden besloten het recht op het innen van de korting voor Spartan te laten vervallen.   

8. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude 

behoudt UNICEF Nederland zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren 

of het recht op een korting (achteraf) te laten vervallen.   

9. UNICEF Nederland behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de 

Actie voortijdig te beëindigen. UNICEF Nederland is niet aansprakelijk als Deelnemer schade 

ondervindt van eventuele gewijzigde actievoorwaarden.    

10. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist UNICEF Nederland.   

11. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van en in te 

stemmen met deze Actievoorwaarden en het Privacy Statement. Aan deelname aan de Actie kunnen 

geen rechten worden ontleend.    

12. Verkregen persoonsgegevens worden door UNICEF Nederland volgens het Privacy Statement van 

UNICEF Nederland behandeld. Dat betekent bij deze Actie dat deze gegevens uitsluitend ten behoeve 

van de Actie door UNICEF Nederland gebruikt zullen worden, tenzij de Deelnemer toestemming heeft 

gegeven voor het verdere gebruik van deze persoonsgegevens.    

13. UNICEF Nederland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op 

enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.   

14. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie 

omtrent deze Actie, komen toe aan UNICEF Nederland.   

15. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij UNICEF 

Nederland, Afdeling Klantenservice, Postbus 95375, 2509 CJ Den Haag, of 

via https://www.unicef.nl/contact.   

16. Werknemers van UNICEF Nederland zijn uitgesloten van deelname.    

17. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 

18. Naast deze voorwaarden van UNICEF gelden bij deelname aan Spartan Race Zandvoort tevens de 

Algemene Voorwaarden van Spartan race waar iedere deelnemer akkoord mee dient te gaan tijdens 

de registratie. 

 


