
   

 

   

 

Actievoorwaarden winactie ‘Zonnetje voor de zorg’  
De winactie “Zonnetje voor de zorg” wordt georganiseerd door PGGM Services B.V. (hierna 
te noemen: ‘PGGM&CO’). Door deel te nemen aan deze winactie accepteer je de 
toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.  
 

1. Deelname winactie Zonnetje voor de zorg  
1.1 Deelname aan de winactie is kosteloos.  
1.2 Deelname vindt plaats doordat je iemand nomineert via de webpagina van PGGM&CO. 
Hiervoor dient het formulier op de webpagina te zijn voorzien van je eigen naam, het eigen 
e-mailadres, de naam van de genomineerde, het e-mailadres van de genomineerde, de 
naam van het team/de afdeling waar genomineerde werkzaam is, de naam van de 
organisatie en een motivatie waarom deze persoon jouw zonnetje van de zorg is.  
1.3 Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, 
heeft PGGM&CO het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan 
worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.  
1.4 Iedere deelnemer mag maar één keer deelnemen aan de winactie en dus één persoon 
nomineren.  
1.5 Deelname aan deze actie is toegestaan voor personen van 16 jaar en ouder.  
1.6 Medewerkers van PGGM&CO zijn uitgesloten van deelname.  
1.7 Deelname aan de actie is mogelijk van 28 april t/m 8 mei 2022.  
1.8 PGGM&CO behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden deze voorwaarden 
gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te 
passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie ‘Zonnetje van de zorg’ te staken of te 
wijzigen wanneer omstandigheden dat naar haar oordeel met zich meebrengen. Dit zonder 
dat PGGM&CO daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens 
deelnemers.  
1.9 Wijzigingen zullen op gelijke wijze bekend gemaakt worden als deze actievoorwaarden.  
1.10 Deze actievoorwaarden zijn vastgesteld op 25 april 2022.  
1.11 Op de winactie is Nederlands recht van toepassing.  
 

2. Winnaar en te winnen prijs  
2.1 12 genomineerden maken kans op 2 welnessbonnen (t.w.v. 2 x €50). Daarnaast wordt 
een teamuitje t.w.v. €500,-beschikbaar gesteld voor het team/de afdeling met de meeste 
nominaties.  
2.2 De prijzen zullen per e-mail verstrekt worden in de vorm van digitale cadeaubonnen.  
2.3 De jury van PGGM&CO kiest uit de aangedragen motivaties 12 winnende nominaties en 
1 winnend team/afdeling.  
2.4 De 12 winnende nominaties worden door de jury geselecteerd op basis van de beste 
motivatie. Per provincie zal één winnaar vast worden gesteld.  
2.5 Het winnende team/afdeling wordt gekozen op basis van het aantal nominaties dat 1 
team/afdeling ontvangt. Het team/afdeling met de meeste nominaties wint.  
2.6 De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.  
2.7 De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.  
2.8 Wanneer een winnaar zich niet binnen 2 weken na ontvangst van het e-mailbericht van 
PGGM&CO meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.  



   

 

   

 

 

3. Toestemming  
3.1 De deelnemer geeft PGGM&CO door deelname toestemming tot het verzamelen en 
verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de actie, alsmede het 
informeren van de genomineerde.  
3.2 De winnaars van deze actie: zowel de deelnemers als de winnende nominaties krijgen 
een persoonlijk bericht via e-mail.  
3.3 De correspondentie van de winnaars vindt plaats op de dag van de zorg: 12 mei 2022.  
3.4 Door deel te nemen, stem je ermee in dat PGGM&CO de gegevens van winnaars (naam, 
team/afdeling en organisatie) deelt op haar social media kanalen, via e-mailnieuwsbrief en 
op de website: www.pggmenco.nl.  
3.5 Door deel te nemen aan deze actie, ga je ermee akkoord dat de kans bestaat dat (indien 
je hebt gewonnen) de uitreiking van de prijzen gefilmd kan worden voor 
communicatiedoeleinden, en dat jij en de genomineerde herkenbaar in beeld komen. Op de 
dag zelf vragen we toestemming voor het maken van een filmpje en het publiceren hiervan. 
3.6 Persoonsgegevens van genomineerden worden uitsluitend verstrekt aan derden als 
hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de genomineerde.  
3.7 Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
3.8 Meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens vind je op: 
https://www.pggmenco.nl/privacyverklaring/  
3.9 Na afloop van de actie worden de persoonsgegevens verwijderd. 


