Actievoorwaarden
Artikel 1 Algemeen
1. De Actie wordt georganiseerd door N.V. Nuon Energy, statutair gevestigd aan
Hoekenrode 8, 1102 BR Amsterdam Zuidoost (“Nuon”).
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie de Nuon Club Competitie (de
“Actie”).
3. De aanmelding voor de Actie loopt van donderdag 8 september 2016 10.00 uur t/m
maandag 24 oktober 12.00 uur (de “Actieperiode”).
4. De totale actie, tot en met de prijsuitreiking, loopt van donderdag 8 september 2016
t/m zondag 27 november 2016.
Artikel 2 De Actie
1. Deze Actie houdt het volgende in: Gedurende de Actieperiode kunnen leden of
betrokkenen
van/bij een aan de criteria van art. 3.5 voldoende amateur
sportverenigingen (de “Deelnemers”) die betreffende amateur sportvereniging zich
aanmelden om in aanmerking te komen voor het winnen van een bedrag van
€10.000,-. Dit bedrag moet ten goede komen aan energiebesparing. Bovendien
ontvangen de winnende amateur sportverenigingen een energieadvies ter waarde
van €200,-. Deze zal worden uitgevoerd door energieadviseurs van Nuon. Zie ook
artikel 4. Om in aanmerking te komen maken Deelnemers een originele inzending
van hoe de amateur sportvereniging energie zou kunnen besparen. Het idee hoeft
niet uitvoerbaar te zijn. Op de website nuon.nl/club van Nuon staat beschreven aan
welke specificaties de inzending moet voldoen. Bij het insturen van materialen, gaan
de intellectuele eigendomsrechten over aan Nuon.
2. Uit de inzendingen kiest een onafhankelijke jury maximaal 50 inzendingen die
doorgaan naar de volgende ronde, waaronder 10 jury favorieten. Vervolgens kan het
publiek stemmen op zijn / haar favoriete inzending. De 9 amateur sportverenigingen
met de meeste stemmen zijn de winnaars van de Actie. Stemmen kan vanaf 27
oktober 09.00 uur t/m woensdag 16 november 2016 12:00 uur.
3. De Deelnemer zal bij deelname aan de Actie de algemene normen en waarden van
het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen, wat onder
andere inhoudt dat er geen seksistische, pornografische, racistische en
discriminerende bijdragen worden ingediend. Nuon behoudt zich het recht voor
inzendingen die hier niet aan voldoen, uit te sluiten van de Actie.
Artikel 3 Deelname
1. Deelnemer is minimaal 18 jaar of ouder en op enige wijze betrokken bij de amateur
sportvereniging. Deelnemers kunnen zich tijdens de Actieperiode aanmelden voor de
Actie door zich aan te melden op de website nuon.nl/club van Nuon.
2. Deelnemer kan zich maar één keer aanmelden voor de Actie, maar meerdere
Deelnemers kunnen wel dezelfde amateur sportvereniging aanmelden.
3. Alleen Deelnemers die zich op de juiste wijze en tijdig aanmelden voor de Actie,
kunnen de amateur sportclub kans laten maken op een bedrag van €10.000,-.
4. Deelname door Deelnemers is alleen mogelijk voor amateur sportverenigingen die
voldoen aan de volgende criteria (“Deelnemende amateur sportverenigingen”):
de Deelnemende amateur sportvereniging is gevestigd in Nederland.
Onder amateursportvereniging vallen ook overkoepelende (sportclub) stichtingen
en scoutingclubs.
de Deelnemende amateur sportvereniging is zelf verantwoordelijk voor de eigen
energierekening.
de Deelnemende amateur sportvereniging is financieel gezond.
het bestuur van de Deelnemende amateur sportvereniging en de Deelnemer zelf
zijn van ‘’onbesproken gedrag’’.
deelname staat alleen open voor een niet commerciële amateur sportvereniging

-

de Deelnemende amateur sportvereniging hoeft geen klant te zijn bij Nuon.
de Deelnemende amateur sportvereniging moet ingeschreven staan bij de Kamer
van Koophandel.
medewerkers van Nuon die direct bij deze Actie zijn betrokken mogen geen
Deelnemer zijn.
De negen winnende sportverenigingen van de Nuon Club Competitie 2014 en de
negen winnende sportverenigingen van de Nuon Clubcompetitie 2015 zijn twee
jaar uitgesloten van deelname.
5. Onder “financieel gezond” wordt verstaan: de Deelnemende amateur sportvereniging
heeft zijn financiën goed op orde. Indien blijkt dat de Deelnemende amateur
sportvereniging niet aan dit criterium voldoet, wordt de prijs aan een andere
Deelnemende amateur sportvereniging toekend.
6. Onder ‘’onbesproken gedrag’’ wordt verstaan: elk actief bestuurslid van de
Deelnemer is in het verleden niet betrokken geweest bij en/of schuldig (bevonden)
aan fraude of een ander ernstig incident waarbij op enige wijze schade is toegebracht
of dreiging bestond dat schade werd toegebracht.
7. Aan deelname en opgave aan de Actie zijn geen (communicatie)kosten verbonden.
Als Deelnemers zelf kosten maken voor het opstellen van de inzending, zijn deze
kosten voor eigen rekening.
8. Bij (vermoedens van) (stem)fraude wordt de Deelnemer of de Deelnemende amateur
sportvereniging van deelname uitgesloten.
9. Nuon behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers die niet conform de
Actievoorwaarden handelen, uit te sluiten van de Actie.
10. Door deelname aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met deze
Actievoorwaarden.
Artikel 4A Prijs
1. Deelnemers kunnen voor hun amateur sportvereniging een prijs winnen, namelijk:
€10.000,-. Daarbij ontvangen de winnaars een energieadvies ter waarde van €200,-,
welke zal worden uitgevoerd door energieadviseurs van Nuon. In totaal kunnen 9
amateur sportverenigingen winnen.
2. Met de betreffende winnende amateur sportvereniging worden afspraken gemaakt
dat zij het winnende bedrag besteden aan duurzame energieoplossingen, zoals
zonnepanelen, isolatie etc. Maar ook kleinere duurzame energieoplossingen zijn
mogelijk, zoals een efficiëntere koelkast, gordijnen, energiezuinig koffieapparaat etc.
Het gewonnen bedrag hoeft niet bij Nuon uitgegeven te worden. Het bedrag moet
voor het eind december 2017 zijn besteed aan energiebesparende maatregelen.
Artikel 5 Uitkering van prijzen
1. Alle winnende amateur sportverenigingen ontvangen uiterlijk op donderdag 17
november 2016 17.00 uur telefonisch bericht of zij een prijs gewonnen hebben. De
uitslag wordt ook op nuon.nl/club gepubliceerd. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.
2. De Deelnemers en de winnende amateur sportverenigingen dienen mee te werken
aan eventuele publiciteit omtrent deze actie vanuit Nuon. Bij gebruik van
beeldmateriaal, wordt door de winnende amateur sportvereniging afgezien van
intellectuele eigendomsrechten, waaronder portretrecht.
3. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor een
andere prijs.
4. De prijs mag alleen worden besteed aan duurzame energieoplossingen bij de
amateur sportvereniging.
5. Bij faillissement van een winnende amateur sportvereniging tijdens deze Actie en/of
de uitreiking van de prijs zal de eventueel gewonnen prijs worden ingetrokken en
komt deze vanaf de datum van het faillissement te vervallen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Nuon is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een
Deelnemer en/of een Deelnemende amateur sportvereniging geleden op enige wijze
verband houdende met deze Actie.
2. Nuon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die
Deelnemers tijdens de inzending maken in verband met deelname aan deze Actie.
3. Nuon is niet verantwoordelijk voor een onjuiste verzending of ontvangst van de
aanmelding en/of voor schade aan de verzending.
Artikel 7 Persoons- en sportclubgegevens
1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
informatie. Deelnemers die onjuiste (persoons)gegevens insturen, komen niet in
aanmerking voor het winnen van de prijs voor hun Deelnemende amateur
sportvereniging. Bij (vermoedens van) (stem)fraude (bijvoorbeeld als er meerdere
malen per ip-adres is/wordt gestemd) kan de deelnemer of de Deelnemende amateur
sportvereniging van deelname worden uitgesloten.
2. De door de Deelnemers in verband met de Actie aan Nuon verstrekte
(persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit
gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De
Deelnemer geeft Nuon toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken
voor de organisatie en uitvoering van de Actie.
3. Het doel van de Actie is om sportclubs te helpen met het verlagen van de
energierekening. Bij Deelnemende amateur sportclubs die niet winnen en geen klant
zijn van Nuon, kan er daarom bij de melding dat zij niet gewonnen hebben een link
zijn opgenomen naar een (eenmalige) aanbieding voor een stroom- en gascontract
om zo energie te besparen.
4. Informatie over de Actie is te vinden op de website nuon.nl/club van Nuon.
Artikel 8 Rechten
1. Nuon behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site nuon.nl/club zonder
voorafgaande kennisgeving te onthouden.
2. Nuon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande toestemming, informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet
openbaar te maken of te verwijderen van de site.
3. Nuon is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de
voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te
stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze
tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers en/of Deelnemende
amateur sportverenigingen.
4. Klachten inzake deze Actie kunnen worden ingediend bij
NV Nuon, afd. Communications / Sponsoring
PAC: 1AA1530
Postbus 41920
1009 DC Amsterdam
5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
6. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

