
Actievoorwaarden Win een chef-kok bij jou thuis tijdens de 

Nederlandse Nationale Mosselweek 
 

Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Neem een foto van jouw mosseltafel en maak kans op een chef-

kok bij jou thuis’-actie van het Nederlands Mosselbureau, gevestigd te Dregweg 2, 4401 LD Yerseke (verder te 

noemen: “de aanbieder”). 

 

Actievoorwaarden:  

1. Deze actie is geldig van 31 augustus t/m 10 september 2017. Deelnemen aan deze actie kan middels het 

uploaden van een foto van jouw gezellige mosseltafel en het invullen van een beschrijving van jouw 

mosselmoment op www.mosselen.nl/nationale-mosselweek. 

2. Iedereen die een foto heeft geupload en een beschrijving heeft ingevuld maakt kans op de prijs. 

3. De ingezonden foto wordt gepubliceerd op www.mosselen.nl/nationale-mosselweek 

4. De inzendingen (combinatie foto/bijschrift) worden beoordeeld op originaliteit door een jury bestaande uit 3 

mensen van het Nederlands mosselbureau en het betrokken reclamebureau. De meest originele inzending wint 

een chef-kok voor een mosseldiner bij hem/haar thuis voor maximaal 8 personen (hoofdprijs). Daarnaast zullen 

10 mosselpakketten worden uitgereikt aan de inzendingen die op plaats 2 t/m 11 zijn geëindigd qua originaliteit. 

5. Inbegrepen in de hoofdprijs zijn: mosselen (1 kg per persoon), mosselgroenten, sausjes, stokbrood, 

bijbehorende wijn (1 fles per 2 personen), een chef-kok die bij jou thuis het mosseldiner komt klaarmaken. De 

kok neemt zelf alle kookbenodigdheden en mosselpannen mee. De datum van het mosseldiner bij jou thuis 

wordt, op basis van beschikbaarheid, door de winnaar en aanbieder in overleg bepaald. Een mosselpakket 

bestaat uit: een mosselpan (2 kg) + 2 keukendoeken met mosselprint. 

6. Er is 1x een chef-kok bij jou thuis te winnen. De keuze van de chef-kok zal door het Nederlands 

Mosselbureau geschieden. Daarnaast zullen 10 mosselpakketten worden uitgereikt aan de inzendingen die op 

plaats 2 t/m 11 zijn geëindigd qua originaliteit. Een mosselpakket bestaat uit een mosselpan (2 kg) + 2 

keukendoeken met mosselprint. 

7. Deze actie is alleen geldig in Nederland. 

8. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar of ouder zijn. 

9. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de aanbieder, haar (online) bureau(s), alsmede een ieder die 

op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 

10. De aanbieder heeft het recht om de ingezonden foto + beschrijving te publiceren op de diverse eigen 

(sociale) media van het Nederlands Mosselbureau. 

11. Ieder inzender heeft toestemming van degenen die op de ingezonden foto staan dat de foto incl. 

beschrijving wordt ingezonden en gepubliceerd.  

12. Niemand kan aanspraak maken op enig portretrecht. 

13. De winnaar van de hoofdprijs zal op de Facebook-pagina van het Nederlands Mosselbureau bekend worden 

gemaakt (www.facebook.com/mosselenkunnenaltijd/). Tevens zal de winnaar van de hoofdprijs een bevestiging 

per e-mail ontvangen. De winnaars van de mosselpakketten zullen eveneens per email bericht ontvangen. 

14. De bekendmaking van de prijswinnaars zal binnen 3 weken ná sluiting van de actieperiode geschieden. 

Wordt er door de prijswinnaars niet binnen 10 werkdagen gereageerd op deze correspondentie aangaande de 

gewonnen prijzen dan is de jury gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.  



15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

16. De aanbieder kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van deelname en de inzending 

verwijderen. 

17. Indien de prijzen om welke reden niet worden uitgekeerd, blijft deze eigendom van de aanbieder. 

18. De realisatie van de prijzen is uitsluitend mogelijk met medewerking van de winnaar. De winnaar kan 

uitsluitend indien hij/zij meewerkt aan de realisatie van de prijs (na bekendmaking) aanspraak maken op 

uitreiking hiervan. De winnaar zal derhalve hieraan al haar medewerking verlenen. Indien hij/zij hieraan geen 

medewerking verleent, vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. Of een winnaar voldoende medewerking 

verleent is ter beoordeling van aanbieder. 

19. De aanbieder, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk 

worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen. 

20. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect 

wordt veroorzaakt van de door haar uit te keren prijs. 

21. De aanbieder is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door 

haar te verstrekken prijs. De aanbieder verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs. 

22. Alle persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt, worden opgeslagen in een 

gegevensbestand. Het Nederlands Mosselbureau behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig. Derden krijgen 

van het Nederlands Mosselbureau geen toestemming om persoonlijke gegevens op enige wijze te gebruiken. 

23. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit 

voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan 

de daartoe bevoegde rechter. 

24. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 

 

 

 


