
 
 

Actievoorwaarden challenges lesmateriaal voortgezet onderwijs Plastic Soup Foundation 

1. Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de challenges VO lesmateriaal Plastic Soup Foundation 
(hierna "Actie"). 

1.2 De Actie wordt georganiseerd door de Plastic Soup Foundation, gevestigd en kantoorhoudende te Van 
Hallstaat 52-I, 1011 HH Amsterdam (hierna ‘PSF). 

1.3 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze 
actievoorwaarden. 

1.4 De PSF is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf 
of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op 
http://bit.ly/VOprijzen worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel 
anderszins worden gecommuniceerd. 

2. De Actie 

2.1 De Actie bestaat uit: verschillende challenges voor scholieren in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs in Nederland, met de leeftijd 11 tot 16 jaar, zoals omschreven op onze website: 
http://bit.ly/PSFlessenVO  

2.2 Deelnemers aan de Actie moeten een filmpje op YouTube zetten volgens de volgende voorwaarden:  

• Het filmpje toont alleen personen die niet herkenbaar in beeld zijn. 
• Het filmpje is maximaal 3 minuten lang. 
• Het filmpje wordt gemaakt door één leerling of groepje van maximaal 3 leerlingen (de prijzen zijn 

namelijk voor maximaal 3 personen). 
• Het filmpje wordt openbaar op YouTube geplaatst (na controle door de docent) met de twee 

bijbehorende hashtags in de videotitel of -beschrijving. 
 

2.3 De Actie loopt van 9 september 2019 tot 1 juli 2021 en bevat 4 rondes, t.w.:  

• Ronde 1: augustus –december 2019 (deadline 20 december 2019).  
• Ronde 2: januari –juni 2020 (deadline 1 juli 2020) 
• Ronde 3: augustus –december 2020 (deadline 20 december 2020).  
• Ronde 4: januari –juni 2021 (deadline 1 juli 2021) 

 

De datum van de plaatsing van de video op YouTube is bepalend voor de deelname aan de Ronde. Iedere 
video kan slechts deelnemen aan één Ronde. Iedere Ronde zijn er andere prijzen. 

2.4 De creatiefste filmpjes die goed aansluiten bij de missie van de PSF maken kans op bijzondere prijzen 
(hierna “Prijs” of “Prijzen”). Kijk voor de actuele prijzen op http://bit.ly/VOprijzen. Bij alle challenges 
maken de leerlingen kans op dezelfde prijzen.  

 

 

 

 



 
3. Deelname 

3.1 Elke onderbouw scholier die ten tijde van de Actie 11 tot 16 jaar is is gerechtigd aan deze Actie deel te 
nemen. 

3.2 Deelname is uitgesloten voor: 

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten; 

(b) alle medewerkers van de PSF, en; 

(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. 

3.3 Om deel te nemen moet de deelnemer de video vóór de deadline (zie 2.3) volgens de voorwaarden 
(zie 2.2) openbaar op YouTube zetten. 

3.4 Elke deelnemer kan slechts eenmaal een Prijs winnen. 

3.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

3.6 Deelnemers die niet volgens de voorwaarden (zie 2.2) een filmpje op YouTube zetten zijn van 
deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens behoudt de PSF zich het 
recht om de Prijs niet uit te keren. 

3.7 De PSF is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. 
PSF kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer 
op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de PSF 
of derden.   

4. Privacy 

4.1 Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer 
verstrekte persoonsgegevens.  

4.2. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van de 
Actie. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. 

4.3 Op deze Actie is onze privacyverklaring van toepassing 
https://www.plasticsoupfoundation.org/disclaimer-privacy/  

5. Prijzen 

5.1 De PSF reikt in totaal 1- 3 verschillende prijzen uit per Ronde. 

5.2 Aanwijzing van de winnaars geschiedt door de PSF. Uit alle inzendingen, worden in totaal 1-3 winnaars 
geselecteerd. De winnaars worden binnen 30 na de deadline bekendgemaakt op http://bit.ly/VOprijzen.  

5.3 De Prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Het is niet mogelijk te ruilen van Prijs.   

5.4 Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaars zullen de Prijzen per post of email aan de 
winnaars worden verstuurd. 

5.5 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de uitslag 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 



 
6. Overig 

6.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de PSF. 

6.2 De PSF behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te 
wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 

6.3 De PSF besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk 
dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke 
fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de PSF 
in het leven roepen. 

6.4 De PSF en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige 
directe of indirecte schade die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie. 

6.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

6.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. 

6.7 Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te vinden op 
www.plasticsoupfoundation.org.  

6.8 Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot Plastic Soup Foundation, 
Van Hallstraat 52-1, 1051 HH, Amsterdam. 
 


