Actievoorwaarden
Actievoorwaarden Zet je licht aan! actieweek
De ANWB organiseert speciaal voor haar werknemers een winactie tijdens de “Zet je licht aan!”
actieweek. Met deze winactie kunnen de deelnemende collega’s een verlichte kerstboom voor thuis
(december) winnen of één van de 10 Goedverlichtpakketten.
Meedoen is heel simpel. Wanneer je tussen 7 en 13 oktober (12:00 uur) een “Zet je licht aan!”-tag
plaatst en daar een leuke foto van maakt en deze deelt via Instagram met #zetjelichtaan, woonplaats
en @werkenbijanwb of instuurt via zetjelichtaan@anwb.nl, maak je direct kans. De foto’s die in deze
actieweekperiode op Instagram worden geupload of naar ons worden gestuurd, zullen dagelijks via
de website anwbactieweek.nl en via interne e-mails gedeeld worden met de collega’s. Daarnaast
kunnen de foto’s in de toekomst gebruikt worden ter promotie van de fietsverlichtingscampagne.
Deze actie is alleen voor werknemers van de ANWB. Op 19 oktober worden de winnaars zo snel
mogelijk per e-mail bekendgemaakt.
Prijzen
Deelnemers maken kans op een verlichte kerstboom voor thuis of één van de tien
Goedverlichtpakketten.
• Kerstboom. De hoofdprijs is een verlichte kerstboom voor thuis welke in december bij de
winnaar thuis wordt geleverd. In overleg met de winnaar wordt bekeken welke grootte en
type het beste past.
• Goedverlichtpakket. Er worden 10 Goedverlichtpakketten verloot. De pakketten bestaan uit
licht- en reflectiespullen uit de collectie van de ANWB/Human Nature, waaronder
reflectiehesje voor man, vrouw en kinderen, reflecterende staafjes voor in de spaken van een
fiets en een reserve voor- en achterlamp. Het pakket heeft een verkoopwaarde van
tenminste € 65,-. Dit pakket heeft een vaste samenstelling en kan niet gewijzigd worden.
De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten.
Trekking
De prijswinnaars worden door een onpartijdige jury geselecteerd. Deze jury bestaat uit het
projectteam van de Fietsverlichtingsactie van de ANWB. Zowel de foto’s op Instagram met de tag en
vermelding van #zetjelichtaan, woonplaats en @werkenbijanwb als de foto’s die zijn gemaild naar
zetjelichtaan@anwb.nl worden hierin meegenomen. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.
De winnaars worden op 19 oktober bekendgemaakt. Zij ontvangen persoonlijk bericht. Daarnaast
wordt het via de interne kanalen van de ANWB breder gecommuniceerd.
Vragen
Heb je vragen over de winactie, dan kun je een mail sturen naar zetjelichtaan@anwb.nl onder
vermelding van “zet je licht aan actieweek”.

