Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 'ISIC Buitenlandpakket'-winactie op de website van
ISIC.nl. Door deelname aan deze winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene
voorwaarden.




De winactie wordt uitgeschreven door ISIC Nederland, via KILROY Netherlands BV, gevestigd te
Amsterdam, Nederland.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ISIC Nederland KILROY en Netherlands BV worden
aangepast.

Deelname











De deelnemer is minimaal 18 jaar oud en (aantoonbaar) student aan een Nederlandse hogeschool of
universiteit.
De deelnemer moet kunnen aantonen dat hij/zij in het opgegeven land gaat studeren of stage lopen.
De deelnemer start in 2017 of 2018 de studie of stage in het buitenland.
Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer de deelnemer het winactie-formulier
heeft ingevuld. Vanaf dat moment maakt de deelnemer kans om te winnen.
Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie.
De winactie loopt van 1 februari 2017 tot 10 april 2017.
ISIC Nederland behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname
uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden,
of anderszins onrechtmatig handelt jegens ISIC of derden.
De verkregen e-mailadressen, en indien gewonnen de verdere persoonsgegevens, worden alleen
gebruikt door ISIC Nederland en worden niet verstrekt aan derden.
ISIC Nederland behoudt zich het recht om deelnemers te contacten via mail.

Uitslag








De prijswinnaar zal bekend gemaakt worden in de week van 10 april 2017.
Na iedere bekendmakingsdatum worden de tot dan toe verkregen antwoorden niet meer meegenomen
in de volgende trekking.
De winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is
deelgenomen.
Na het persoonlijk informeren zal met de winnaar overlegd worden betreffende het boeken van het
vliegticket.
De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen







De prijs, het ISIC Buitenlandpakket inclusief onder andere een retourticket naar de studie- of
stagebestemming in het buitenland (in de vorm van een reisvoucher van KILROY), is uniek en staat op
naam van de winnaar.
Geen van prijzen zijn inwisselbaar voor geld of andere goederen.
De prijzen zijn geldig tot 30 Juni 2018
In overleg met de winnaar wordt een datum gekozen waarop de prijs wordt uitgereikt bij KILROY
Amsterdam, Spui 413, 1012WP Amsterdam.
ISIC Nederland en KILROY Netherlands BV zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke
problemen die voortvloeien betreffende de winactie.
Indien er geen accommodatie beschikbaar of naar wens van de winnaar is via het Uniplaces portaal
komt de voucher (ter waarde van 100 euro) te vervallen.

Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over deze winactie kan contact opgenomen worden per e-mail
via: isic@isic.nl. ISIC Nederland zal zo spoedig mogelijk reageren.

