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Voorwaarden Theater aan Twater Directeur van Plezier-actie 

 
Artikel 1 Algemeen 
 
1. Deze actievoorwaarden (hierna : de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de 

‘Theater aan Twater – Directeur van plezier-actie’ (hierna : de “Actie”) van vzw 
Kaaimannen, die loopt van vrijdag 28 april tot en met vrijdag 19 mei 2017 (hierna : de 
“Actieperiode”), onderverdeeld in een inzendingsperiode (tot en met 10 mei 2017) en een 
stemperiode (tot vrijdag 19 mei 2017). 
 

2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan 
met de Actievoorwaarden die ook te vinden zijn op www.kaaimannen.be en met de 
resultaten van de wedstrijd, zoals ze door vzw Kaaimannen waargenomen zullen worden. 

 
3. Vzw Kaaimannen behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en 

zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 
Actievoorwaarden en/of het actieproduct/de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden 
dit vereisen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de deelnemers. 

 
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u per e-mail richten aan de vzw 

Kaaimannen via volgend e-mailadres kaaimannen@telenet.be 
 
Artikel 2 Hoe deelnemen 
 
U kunt aan de wedstrijd deelnemen door gedurende de Actieperiode een video in te zenden 
van 1 minuut waarin u zich voorstelt en waarin u vertelt waarom u de beste Directeur van 
Plezier zou zijn en dit vóór 10 mei 2017 om 23.59u. Er worden maximaal acht video’s 
weerhouden op basis van originaliteit van inzending. De jury bestaat uit leden van de vzw 
Kaaimannen. De kandidaten dienen op het moment van de actie tussen de 6 en de 10 jaar te 
zijn. Rechtstreekse familieleden van de leden van de algemene vergadering van de vzw 
Kaaimannen zijn uitgesloten van deelname. 
 
Nadien dient u stemmen te verzamelen op uw video en dit tot vrijdag 19 mei 2017 om 23.59u.  
 
Deze stemmen (likes op uw video) kan u enkel winnen onder bestaande fans van de pagina 
Theater aan Twater. 
 
Het is dus belangrijk dat uw familie en vrienden eerst de pagina Theater aan Twater liken en 
dan pas in de stemronde uw video.  
 
Artikel 3 Prijzen/actieproducten 
 
1. De Directeur van Plezier mag mee verder het programma-aanbod in het Kinderdorp en 

de ‘kinderacts’ bepalen, in functie van de budgetten van Theater aan Twater. Het 
prijzenpakket bestaat uit: 

 
- Officiële opening van Theater aan Twater 2017 op zaterdag 17 juni; 

  
- toegang tot Theater aan Twater 2017 op beide dagen met beide ouders, + drie 

vriendjes/leeftijdsgenoten, met recht op een goodie bag met drank en snacks; 
 

- toegang tot de exclusieve persoonlijke meet ’n greet met Baba Yega op zondagavond 
18 juni (na het optreden van Baba Yega) in de VIP-lounge; 
 

- een circusinitiatie voor 15 kinderen op een gelegenheid naar keuze (communiefeest, 
verjaardag, barbecue, familiefeest), volgens de beschikbaarheid van de docenten die 
vzw Kaaimannen aanbiedt;  

 
2. Vzw Kaaimannen verzorgt de prijzen en is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering 

ervan. 
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3. Vzw Kaaimannen zal uiterlijk een week na afloop van de Actie contact opnemen met de 

prijswinnaars om hen te verwittigen en praktische afspraken te maken om de prijs te 
concretiseren. 

 
4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Vzw Kaaimannen zal niet ingaan op verzoeken van 
prijswinnaars om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden of in te 
wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij 
weigering van een prijs door een deelnemer of in geval van een andere reden van niet-
uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar, vervalt deze aan vzw 
Kaaimannen. 
 
Artikel 4 Deelname 
 

1. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van vzw 
Kaaimannen tot deelname aan publicaties met betrekking tot de prijsuitreiking van de 
Actie, via alle media zoals de nieuwsbrief, website en sociale media. 
 

2. Vzw Kaaimannen mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten 
indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze 
Actievoorwaarden (of hiervan bij de vzw het redelijk vermoeden bestaat), of 
onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in 
strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens vzw Kaaimannen of 
derden. 

 
Artikel 5 Gebruik gegevens 
 

1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige gegevens 
te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling 
genomen. 

 
2. vzw Kaaimannen zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze 

Actie vertrouwelijk behandelen. 
 

3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer vzw Kaaimannen toestemming zijn 
persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie en 
andere communicatie van Theater aan Twater en vzw Kaaimannen zoals (maar niet 
beperkt tot) de nieuwsbrief, website en sociale media. 

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 
 

1. Vzw Kaaimannen, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband 
houdt met, de Actie en/of de door vzw Kaaimannen ter beschikking gestelde 
actieproducten/prijzen. 
 

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die vzw Kaaimannen aan het beheer van haar 
website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte 
en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of 
andere vergelijkbare fouten in door vzw Kaaimannen openbaar gemaakt materiaal, 
van welke aard dan ook, kunnen vzw Kaaimannen niet worden tegengeworpen en 
kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor vzw Kaaimannen teweeg 
brengen. 

 
Artikel 7 Diversen 
 
Op deze voorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing. In geval van geschil zullen de 
rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd zijn.  
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