ALGEMENE WEDSTRIJDVOORWAARDEN
JA, IK WIL!.
1 mei 2018

1. ORGANISATIE:
‘Ja, ik wil! wordt georganiseerd door Stichting Roze Zaterdag Venlo-Krefeld 2019, Stereo Sunday en
VenloPartners (RZ-SS-VP). Deze voorwaarden hebben betrekking op deze wedstrijd en zijn gedurende
de wedstrijd te vinden op de website van Roze Zaterdag Venlo-Krefeld 2019:
www.rozezaterdag2019.eu/droomhuwelijk
2. WAT IS DE PRIJS?
‘Ja, ik wil!’ is een publieke wedstrijd waarin je een droomhuwelijk kunt winnen dat plaatsvindt op
zaterdag 7 juli 2018 om 14.00 uur op het Stereo Sunday festivalterrein (Julianapark te Venlo) in een
roze opblaaskerk.
▪ De huwelijksceremonie wordt verzorgd door de trouwambtenaar Vera Tax.
▪ De roze opblaaskerk biedt ruimte aan maximaal 80 genodigde gasten.
▪ Borrel na huwelijksceremonie op het festivalterrein van Stereo Sunday (tot 16.00 uur).
▪ Bruidsjurk* – Bruidsmode Exclusief
▪ Trouwringen* – Juwelier Boermans
▪ Haar/ Visagie – Change hair & beauty
▪ Trouwauto - De Maassche Mini
▪ Bruidstaart – Banketbakkerij Lamers
▪ Trouwkaart/ drukwerk – Dutch Graphic Group
▪ Trouwfoto’s - Foto Kino Linders
▪ Trouwcadeau, verzorging - Drogisterij en parfumerie Seuren
▪ Huwelijksnacht - Theaterhotel Venlo
▪ Huwelijksreis naar …..
En er volgt nog meer!
*Sponsoring van een maximaal vastgesteld bedrag, mag door bruidspaar zelf financieel aangevuld
worden naar eigen wensen. Geldt alleen voor aanwezige collectie bij de sponsor. Er zijn datum
deadlines aan verbonden in verband met aanleveren maatwerk.
3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME:
Om als koppel deel te nemen aan de wedstrijd moeten beide personen minimaal 18 jaar zijn en een
geldig identiteitsbewijs bezitten. Verder beschikken beiden over een geldig telefoonnummer en emailadres voor de communicatie rondom de prijsuitreiking. De bekendmaking van het winnende
bruidspaar is op uiterlijk donderdag 17 mei 2018.

Je droomhuwelijk vindt plaats op zaterdag 7 juli 2018 om 14.00 uur op het Stereo Sunday
festivalterrein (Julianapark Venlo) in een roze opblaaskerk. Deze dag moet je als koppel beschikbaar
zijn. Daarnaast zijn er verschillende momenten waarop je beschikbaar moet zijn ivm de
voorbereidingen op het huwelijk. Voorbeelden hiervan zijn het uitzoeken van de bruidskleding,
ringen, etc. Deze momenten worden in overleg vastgelegd, maar de deadlines van leveranciers zijn
leidend. De organisatie heeft het recht om van deze voorbereidende momenten opnames te maken
die gedeeld worden op de media van de organisatoren.
4. WIJZE VAN DEELNAME:
Als koppel kun je je aanmelden voor het droomhuwelijk door:
▪ Een sprankelende videoboodschap te maken waarbij één of beide partners zich kort
introduceren en vertellen wat hun relatie bijzonder maakt en waarom zij dit droomhuwelijk
verdienen (maximale duur van video is 2 minuten).
▪ Aanvullend op de video mag je maximaal 3 foto’s mailen naar jaikwil@rozezaterdag.eu
uploaden waarop beide personen duidelijk zichtbaar zijn. Laat zien waarom jullie een
bijzonder koppel zijn!
▪ Je kunt ook iemand anders voorgedragen. Dit als jij vindt dat iemand recht heeft op het
huwelijk. Je doet dit ook per video zoals hierboven beschreven.
▪ Bij aanstootgevende, discriminerende of seksueel getinte foto’s/video’s worden de
deelnemers direct uitgesloten van deelname.
▪ Bij deelname geef je toestemming aan de organisatie om het ingezonden beeldmateriaal te
gebruiken voor media doeleinden rondom de actie.
▪ Deelname kan alleen wanneer contactgegevens van beide personen volledig zijn ingevuld.
5. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD:
Aanmelden droomhuwelijk:
Start op dinsdag 1 mei 2018 om 12.00 uur en eindigt op dinsdag 15 mei 2018 om 12.00 uur. Een
selectieteam binnen de organisatie zal op basis van het bijzondere liefdesverhaal een keuze maken.
Bekendmaking winnaars droomhuwelijk:
Uiterlijk donderdag 17 mei 2018 wordt het winnende koppel bekendgemaakt via de media van de
organisatie. Alle aangemelde koppels zullen een bericht ontvangen.
6. BIJKOMENDE VOORWAARDEN DROOMHUWELIJK:
▪ De prijs is niet over te dragen aan anderen.
▪ Je moet vóór 15 juni 2018 digitaal huwelijksaangifte doen bij gemeente Venlo.
▪ Dit droomhuwelijk mag door Roze Zaterdag Venlo-Krefeld 2019, Stereo Sunday en
VenloPartners en de sponsoren die dit droomhuwelijk mogelijk hebben gemaakt, gebruikt
worden voor promotionele acties.
▪ Pers en media mogen bij aanvraag bij de organisatie (RZ-SS-VP) aanwezig zijn bij de
huwelijksceremonie.
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▪
▪
▪
▪

Het bruidspaar is beschikbaar voor interviewmogelijkheden.
Het bruidspaar moet voldoen aan datum-deadlines van de sponsoren (uitzoeken
bruidskleding, trouwringen,…).
Sommige sponsorbijdrages hebben een maximale waarde. Als bruidspaar staat het jullie vrij
om dit zelf financieel aan te vullen naar eigen wensen.
De organisatie heeft het recht tot vastlegging van belangrijke voorbereidingen middels foto/
filmreportage. Deze mag de organisatie vrij in zetten op hun mediakanalen.
Al het beeldmateriaal is door de organisatie vrij te gebruiken.

7. OVERIGE BEPALINGEN:
De organisatie (RZ-SS-VP) behoudt zich het recht voor de prijswinnaars bij naam te communiceren op
de website, in nieuwsbrieven en op social mediakanalen. Daarnaast heeft de organisatie het recht
om je te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren,
bijvoorbeeld in het geval dat je een van deze algemene voorwaarden overtreedt.
Als deze situatie zich voordoet, wordt er telefonisch of via de mail contact met je opgenomen, uitleg
gegeven en gekeken of de situatie kan worden veranderd.
8. PRIVACY:
Door de aanmelding geef je toestemming aan de organisatie om je persoonsgegevens te registreren.
De organisatie behandelt jouw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de
geldende privacywetgeving. Je kunt altijd je persoonsgegevens inzien door contact op te nemen met
de organisatie (RZ-SS-VP).
9. AANSPRAKELIJKHEID:
De organisatie (RZ-SS-VP) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze wedstrijd.
Mocht er toch een geschil voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd, dan proberen wij gezamenlijk
tot een goede oplossing hiervoor te komen. De organisatie (RZ-SS-VP) is niet aansprakelijk voor enige
schade geleden door deelname aan deze wedstrijd.
10. AANPASSING:
De organisatie (RZ-SS-VP) behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden te wijzigen. In
geval van aanpassing zal bij de nieuwe Algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden
vermeld.

