
 

   
 

    
 
 

Voorwaarden Hivos Film voor Noord Zuid Spaarders 2018
 Hivos en Triodos Bank willen Noord Zuid spaarders bedanken voor hun steun aan het Hivos Triodos Fonds.

 Daarom stellen Hivos en Triodos Bank 120 vrijkaarten beschikbaar voor een filmvertoning van het

 Internationaal Filmfestival Rotterdam. Op basis van een voorselectie van drie titels kunnen de winnaars 

 een keuze maken uit de films die vertoond worden tijdens het festival van woensdag 24 januari t/m zondag

 4 februari 2018.

 

 

1.

 

Deelnemers:

 

-  

Een rekeninghouder van een of meerdere Noord Zuid Spaarrekening(en) bij Triodos Bank N.V. 

Indien er sprake is van meerdere rekeninghouders op eenzelfde adres geldt dit als één deelnemer.

 

- 

Medewerkers van Triodos of Hivos zijn uitgesloten van deelname.

 

 

2. Een deelnemer kan zich maximaal 1 keer aanmelden om kans te maken op vrijkaarten.  

3. Een deelnemer dient zich aan te melden met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op de 

website van Hivos.  

- Alle gegevens die Hivos verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een 

gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden. 

- Hivos zal deelnemers mogelijk benaderen via het opgegeven telefoonnummer, om te bedanken voor 

hun steun aan het Hivos Triodos Fonds en meer uitleg te geven over het werk van Hivos. In dit 

gesprek bespreken we eventueel andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het werk van 

Hivos. Wil je NIET door Hivos gebeld worden naar aanleiding van deze actie, stuur dan een mail met 

je telefoonnummer naar donateurs@hivos.nl. 

4.       

 

         
  

Aanmelden kan van donderdag 11 januari 2018 tot maandag 15 januari 2018. Aanmeldingen die na 

maandag 15 januari 2018 00:00  uur binnenkomen, zullen niet in behandeling worden genomen. 

5.   

  

Een geselecteerde deelnemer krijgt 2 vouchers toegewezen. Er zijn in totaal 120 vrijkaarten t.w.v.

€ 11,00 beschikbaar. De vouchers staan niet op naam, winnaars ontvangen per e-mail de 
kortingscodes om de filmtickets in de webshop met € 11,00 korting aan te schaffen. 

6. Toewijzing van de kaarten vindt plaats door loting. Onder alle aanmelders trekken we 60 winnaars 

die elk twee kaarten winnen.   

7.   

 

    
  

Een geselecteerde deelnemer ontvangt maandag 15 januari 2018 per e-mail (gericht aan het bij 

inschrijving opgegeven e-mail adres) bericht dat men in aanmerking komt voor vrijkaarten. Dit is 

twee dagen voor de start van de voorverkoop. 

8. Wanneer deelnemers door omstandigheden geen gebruik kunnen maken van de voucher, stellen wij  
het op prijs als we deze aan kunnen bieden aan andere deelnemers. In dat geval  ontvangen wij 

graag bericht via aanmeldingen@hivos.org.  

9. Het is niet mogelijk om de kaarten in te ruilen voor geld of een andere voorstelling van het 

Internationaal Filmfestival Rotterdam.  

10. Bezoek aan de filmvertoning van het filmfestival Rotterdam is te allen tijde voor eigen risico.  

11. Triodos Bank en/of Hivos kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in het 

programma.  

12. Over deze actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden 

ontleend.  

13. Triodos Bank en/of Hivos behoudt zich het recht voor om aanmeldingen van deelname uit te sluiten, 

naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Triodos Bank 

en/of Hivos daardoor tot enige vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.  

14. Triodos Bank en/of Hivos houdt zich het recht voor de actie en/of de voorwaarden tussentijds te 

wijzigen. Bij een mogelijk dispuut over deze actie beslist Triodos Bank.  
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