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ACTIEVOORWAARDEN “Henk & Fred Pubquiz” 

1. Algemeen 

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Henk & Fred Pubquiz” van Henk & Fred, 
onderdeel van Media Vakman B.V., gevestigd aan de Diepenveenseweg 147 te Deventer verder te 
noemen: “de Organisator”. 

• Het betreft een informele online activiteit voor de abonnees van Henk & Fred met een vaste 
woon- en/of verblijfplaats in Nederland.  

 

2. Deelname en speelwijze 

• Deelnemen aan de Henk & Fred Pubquiz kan live op 25 juni vanaf 20.00 uur.  

• Deelnemer aan de online pubquiz is een ieder die voldoet aan de voorwaarden, zich 
inschrijft via de website www.henkenfred.nl/pubquiz en deelneemt aan de online pubquiz. 

• Door deelname aan deze online pubquiz ga je akkoord met de actievoorwaarden. De 
Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening 
is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen. 

• Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar. Deelnemers jonger dan 18 kunnen meespelen 
onder toezicht van een ouder.  

• Deelnemers dienen er voor te zorgen dat alle verstrekte gegevens volledig en correct zijn.  

• De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 

• Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  

• Deelname is uitgesloten voor een ieder die direct of indirect bij de organisatie van de Henk 
& Fred Pubquiz betrokken is. 

 

Deelnemen kan als volgt: 

• Schrijf je in vóór 25 juni 20.00 uur via www.henkenfred.nl/pubquiz 

• Bij start van de quiz is de livestream te volgen via het YouTube kanaal van Henk & Fred. De 
antwoorden van de online pubquiz kunnen in een extern systeem worden ingevuld. Je ontvangt 
voorafgaand aan de online pubquiz hiervoor de instructies. 

• Na afloop van de online pubquiz worden de winnaars direct bekend gemaakt.  

 

3. Prijs 

• In totaal zijn er 6 prijzen te winnen.   

• Alle prijzen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld.  

• De prijswinnaars worden direct na afloop van de Henk & Fred Pubquiz bekendgemaakt op 
basis van de meeste goede antwoorden.  

• Indien de prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft dit eigendom van Media 
Vakman.  
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• Indien prijswinnaar niet tijdig volgens het aangegeven termijn heeft gereageerd c.q. kan 
worden bereikt behoudt Media Vakman zich het recht de prijs niet uit te keren. De oorspronkelijk 
winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs en Media Vakman behoudt zich het recht 
voor om deze prijs aan een andere deelnemer uit te keren.  

 

4. Gegevens/privacy 

• Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met de gegevens die je ons vertrekt in verband met 
de online pubquiz. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking 
gesteld aan derden, anders dan de partners van de Henk & Fred Pubquiz, voor een ander doel dan 
waarvoor de gegevens zijn verstrekt.  

• Met deelname aan de Henk & Fred Pubquiz geef je toestemming aan Henk & Fred om de 
prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken 
voor promotionele doeleinden te gebruiken. 

• De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van de Henk & Fred Pubquiz worden 
opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming worden behandeld. Het Privacy Statement van de Organisator 
maakt onderdeel uit van en is van toepassing op de Henk & Fred Pubquiz.  

5. Aansprakelijkheid 

• De Organisator en/of door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze online 
pubquiz en/of de door Henk & Fred beschikbaar gestelde prijzen. 

• Henk & Fred is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te 
verstrekken prijzen. Henk & Fred verleent geen garanties op de door haar verstrekken prijzen. 

6. Slotbepalingen 

• De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving 
de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Henk & Fred 
Pubquiz te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot 
schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.  

• Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  


