
 

 

Deze voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de win je collegegeld terug actie 

("Winactie"). De Winactie wordt aangeboden door Sdu Uitgevers B.V ("Sdu"), gevestigd op de Prinses 

Beatrixlaan 116, 2595 AL Den Haag, te Nederland. Voor meer informatie of klachten, kunt u contact 

opnemen met de klantenservice van Sdu via het contactformulier: 

https://www.sdu.nl/webforms/index/index/id/3  

 

1. De Winactie 

De Winactie begint op maandag 25 juni 2018 en de sluitingsdatum voor inzendingen is 23.59 uur op 

zondag 30 september 2018. 

 

Alle inzendingen die voldoen aan deze Voorwaarden en zijn ontvangen vóór de opgegeven 

sluitingsdatum, dingen mee naar de prijzen. Sdu is niet verantwoordelijk voor vertragingen, verlies of 

verkeerd gebruik van inzendingen.  

 

2. Deelname 

De Winactie staat open voor eenieder die via een officieel verkoopkanaal een nieuwe Sdu 

Wettenbundel 2018/2019 heeft aangeschaft en daarnaast in Nederland wettelijk collegegeld 

verschuldigd voor het collegejaar 2018/2019, uitgezonderd alle medewerkers van Sdu, hun families 

en iedereen die professioneel verbonden is met deze Winactie. Minderjarigen hebben toestemming 

van hun ouder(s)/verzorger(s) nodig.  Sdu heeft het recht om schriftelijk bewijs van toestemming te 

vereisen. 

 

Een deelnemer mag uitsluitend één keer deelnemen aan de Winactie. Deelname aan de Winactie is 

kosteloos.  

   

Om deel te nemen aan deze Winactie, moeten deelnemers de volgende documenten inzenden dat te 

vinden is op www.sdu.nl/collegegeld: 

• Een ingevuld deelnameformulier, waarin de deelnemer zijn/haar voornaam, achternaam, 

leeftijd, opleidingsinstituut, telefoonnummer en e-mailadres heeft ingevuld; 

• Er is slechts één inzending per aankoopbewijs toegestaan. 

• Na aanmelding heeft de deelnemer de mogelijkheid zijn/haar kansen te verdubbelen door 

de unieke code uit de Sdu Wettenbundel toe te voegen. Deze unieke code is te vinden in 

deel A van de Sdu Wettenbundel op het voorblad. Na het invullen van deze unieke code zal 

de deelnemer dubbel meedoen met de actie. 

De ontvangen e-mailadressen van de deelnemers worden opgeslagen ten behoeve van CRM 

doeleinden en mogen uitsluitend ingezet worden door Sdu en niet door derden. Voor zover 

toestemming is gegeven van ouder(s)/verzorger(s) voor deelname van een minderjarige aan deze 

Winactie, zal het ontvangen e-mailadres en overige data slecht gebruikt worden voor zover 

noodzakelijk voor de deelname aan deze Winactie.  

 

Sdu zal passende veiligheidsmaatregelen nemen om ontvangen persoonsgegevens te beschermen 

tegen verlies, beschadiging of onwettige of ongeoorloofde verwerking. 

 

Iedere deelnemer heeft het recht een formeel verzoek in te dienen bij Sdu om zijn/haar persoonlijke 

data op te vragen, aan te laten passen of te laten verwijderen door Sdu. Dit recht kan op ieder 

moment uitgeoefend worden door een verzoek in te dienen via informatie@sdu.nl. 

 

 

https://www.sdu.nl/webforms/index/index/id/3
mailto:informatie@sdu.nl


 

 

3. Prijs 

Onder de deelnemers verloot Sdu een vergoeding voor het door de deelnemer in Nederland 

verschuldigde wettelijk collegegeld voor het collegejaar 2018/2019, tot maximaal een bedrag van € 

2.060,- inclusief BTW. Het CRM-systeem van SDU kiest willekeurig de winnaars. 

 

De prijs wordt alleen uitgekeerd bij overhandiging van een geldig kopie van inschrijving van een 

studie in Nederland waarvoor de deelnemer wettelijk collegegeld verschuldigd voor het studiejaar 

2018/2019 en een nota van het verschuldigde wettelijke collegegeld voor collegejaar 2018/2019.  

 

Indien kansspelbelasting verschuldigd is in verband met de Winactie, neemt Sdu die voor haar 

rekening. Indien de prijswinnaar inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of enige andere 

belasting naar inkomen of winst verschuldigd is in verband met de Winactie, neemt Sdu die niet voor 

haar rekening.  

 

De winnaar van de Winactie wordt binnen twee weken na einddatum van de Winactie via e-mail 

hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Prijzen dienen binnen een periode van twee weken vanaf ontvangst van de e-mail gevorderd te 

worden. Na deze periode komen alle rechten op de prijzen te vervallen. De prijswinnaar moet 

zichzelf identificeren voordat de prijs gevorderd kan worden. 

 

De prijs zal door Sdu overhandigd worden aan de winnaar, hier zal een foto van gemaakt worden. 

 

De naam en de foto van de winnaar wordt bekend gemaakt op de social media kanalen van Sdu. 

 

4. Diversen 

Sdu behoudt het recht om deelnemers te diskwalificeren of te weigeren wanneer de deelname in 

conflict is met de Voorwaarden of als deelname niet te goeder trouw is of op grond van andere 

aanvaardbare redenen. 

 

Door deelname aan de Winactie gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en 

stemt u in u te houden aan deze Voorwaarden. 

 

Sdu mag op elk moment de Voorwaarden van deze Winactie wijzigen of beëindigen. 

 

De deelnemer verleent bij deelname aan deze Winactie toestemming tot openbaarmaking van deze 

gegevens. 

 

De deelnemer garandeert dat de door hem/haar in verband met de deelname aan de Winactie 

verschafte informatie correct, accuraat en volledig is. Deelname op basis van incorrecte informatie 

leidt tot diskwalificatie.   

 

Sdu is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de 
Winactie. 
 
In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien beslist Sdu.  
 
Op deze Winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


