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Actievoorwaarden: Werken = Winnen 

Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. De actie wordt 
georganiseerd door VanDijk BV, Dieselstraat 1, 8263 AE in Kampen.  
 
- Als je in de zomer als vakantiekracht komt werken bij VanDijk, maak je automatisch 

kans op gratis Walibi Holland tickets.  
- De actieperiode loopt van 1 mei 2021 tot 1 september 2021.  
- De actie is geldig voor iedereen die als vakantiekracht aan de slag gaat bij VanDijk in 

Kampen.  
- De volgende prijs kun je winnen: 2 x gratis toegangsticket voor Walibi Holland. 
- VanDijk verloot maar liefst 10 setjes onder alle tijdelijke vakantiekrachten.  
- De tickets zijn geldig voor een reguliere openingsdag in seizoen 2021 met als uiterste 

bezoekdatum 27 oktober 2021. Alle Halloween Fright Nights data zijn uitgesloten. 
- De trekking van de 10 prijswinnaars vindt plaats op 1 september 2021.  
- De prijswinnaars ontvangen uiterlijk 15 september 2021 schriftelijk bericht. 
- De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere producten. 
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
- De deelnemer garandeert dat de door hem/haar opgegeven naam- en adresgegevens, 

die nodig zijn voor deelname, juist en up-to-date zijn.  
- Bij het accepteren van de gewonnen prijs ga je akkoord dat je persoonsgegevens 

eventueel worden gedeeld tussen VanDijk en Randstad.  
- Ben je jonger dan 16 jaar dan is toestemming van je ouder(s) / verzorger(s) nodig. 
- Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie, anders dan het gebruik 

van internet of mobiel dataverkeer. 
- VanDijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit 

deelname aan deze actie. 
- Voor vragen en/of klachten die betrekking hebben op deze actie kun je contact 

opnemen met Randstad. 
- Deze voorwaarden kun je downloaden in pdf-formaat op randstad.nl  
- VanDijk handelt met deze actie in overeenstemming met de gedragscode 

promotionele kansspelen. 

 

 

 
 

https://www.randstad.nl/werknemers/vacatures/topwerkgevers/vandijk/vandijk-praktische-informatie

