
Actievoorwaarden ‘Koppel af – en maak kans op een vogelbadje’ 

Titel: Campagne ‘Afkoppelen regenwater: Zuivere winst’ 

Datum: 13 september 2017 tot en met 30 december 2017 

Deze actievoorwaarden houden verband met de actie ‘Koppel af – en maak kans op een 

vogelbadje’ als onderdeel van de campagne ‘Afkoppelen regenwater: zuivere winst’.  

 

Wat houdt de actie in? 

De actie heeft als doel dat zoveel mogelijk regenpijpen worden afgekoppeld. Het gaat erom dat u 

individueel aan deze actie meedoet. Koppelt u ook af, dan kunt u een hartvormig, gietijzeren 

vogelbadje winnen. Om voor deze prijs in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de 

actievoorwaarden.  

 

Wat zijn de actievoorwaarden? 

1. Koppel het regenwater in uw tuin af van het riool. 

2. Maak een foto van de afgekoppelde regenpijp. 

3. Mail uw afkoppel-foto samen met uw contactgegevens én het aantal vierkante meter 

oppervlak (de horizontale projectie van het dakoppervlak) dat u heeft afgekoppeld naar 

waterweken@renkum.nl. 

4. De gemeente controleert of er afkoppeling heeft plaatsgevonden. Steekproefsgewijs 

controleert de gemeente ook het aantal vierkante meter afgekoppeld oppervlak.  

5. Heeft u in het verleden al subsidie ontvangen voor het afkoppelen van regenwater? Dan 

komt u niet in aanmerking voor de prijs. 

6. Door deelname aan de actie verleent u toestemming aan de gemeente Renkum om de 

foto’s te gebruiken in haar publicaties. U doet afstand van de copyright op uw foto. De 

maker van de foto wordt vermeld bij publicatie. 

7. Aan de actie kunnen alleen inwoners van de gemeente Renkum van 18 jaar of ouder 

deelnemen. Deelname is uitgesloten voor iedereen die direct of indirect in organisatorische 

zin betrokken is bij de actie. 

8. De eerste honderd inwoners die zich per e-mail melden, krijgen een gietijzeren vogelbadje. 

9. Na deelname aan de actie ontvangt u een bevestigingsmail met daarin aangegeven 

wanneer u het vogelbadje kunt afhalen bij de receptie van het gemeentehuis aan de 

Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek. 

10. Neem uw legitimatie mee als u uw prijs komt ophalen. 

11. Deelname aan deze actie is kosteloos. 

12. De actieperiode loopt van dinsdag 13 september 9.00 uur tot en met zaterdag 30 april 

23.00 uur. 

13. Iedere inwoner kan slechts eenmaal aan de actie deelnemen en in aanmerking komen voor 

een vogelbadje. 

14. Indien u de prijs niet wilt of kunt aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, 

vervalt het recht op de prijs. 

15. Er geldt voor de prijs geen vervangingswaarde en de prijs is niet in te wisselen voor geld. 

16. Gemeente Renkum behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen of te 

beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie wordt hiervan melding 

gedaan op www.renkum.nl/waterweken. De wijziging of beëindiging treedt na deze melding 

met onmiddellijke ingang in werking. 

17. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

18. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

19. Gemeente Renkum is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

20. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar waterweken@renkum.nl.  



21. Deelname aan de actie houdt in dat u akkoord gaat met de bovenstaande 

actievoorwaarden. Deze zijn ook te vinden op www.renkum.nl/waterweken. 

22. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van de gemeente Renkum van toepassing, 

voor zover daarvan niet is afgeweken. Een kopie van deze algemene voorwaarden kunt u 

vinden op www.renkum.nl/waterweken of opvragen bij de gemeente Renkum op (026) 33 

48 111.  


