
Actievoorwaarden “Win een Talent voor 1 dag” 
 
1. Toepasselijkheid 
a. De actie wordt aangeboden door Talent this Way, (hierna: “TTW”), gevestigd te Hilversum, ter promotie van de 
bekendheid en mogelijkheden bij TTW. 
b. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden 
kunnen tijdens de duur van deze actie bekeken worden op talentthisway.nl/talent/win-een-talent. 
c. Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
 
2. Actie  
a. De bij deze actie behorende prijs houdt in dat de winnaar van de actie een dag lang een Talent naar keuze mag 
inschakelen, waarbij TTW gedurende deze dag het uurloon van de betreffende freelancer betaalt over de 
daadwerkelijk door de freelancer gewerkte uren. TTW is nadrukkelijk geen partij in de verhouding tussen de 
freelancer en de winnaar.      
(i) TTW betaalt alleen het uurloon met een maximum aan 8 uren. 
(ii) Eventuele door de freelancer gewerkte overuren komen voor rekening van de winnaar. 
(iii) De administratie van het uitzendbureau dat de freelancer levert is leidend wat betreft het totaal aantal 

gewerkte uren. 
(iv) TTW vergoedt maximaal een bedrag van €1000,-.  
(v) Het uitzendbureau draagt zorg voor de toepasselijke verzekeringen. TTW aanvaardt geen enkele 

aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de freelancer. 
(vi) De freelancer zal uitsluitend werkzaamheden in Nederland uitvoeren.  
b. De Deelnemer kan deelnemen aan de actie tot zondag 05 maart 23.59 uur. 
c. De Deelnemer kan deelnemen aan de actie door het deelnameformulier bij de stand van TTW in te leveren of 
door online de gegevens achter te laten op talentthisway.nl/talent/win-een-talent. 
d. De winnaar dient vóór 31 december 2023 gebruik te maken van de prijs. De prijs vervalt na deze datum. 
 
3. Bepaling van de winnaars 
a. De winnaar wordt op 06 maart 2023 geloot door middel van 1 trekking uit de aangeleverde flyers en online 
aanmeldingen. Indien blijkt dat de winnaar niet voldoet aan de in art. 5 genoemde voorwaarden, zal een nieuwe 
trekking plaatsvinden.  
b. De winnaar ontvangt binnen 2 werkdagen na de trekking bericht per e-mailbericht. 
c. Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar (bijv. voor contant geld).  

 
4. Kosten en belasting 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Over de gewonnen prijs is geen kansspelbelasting verschuldigd, maar 
indien kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal deze worden voldaan door TTW. 

 
5. Voorwaarden deelname  
a. Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer een bedrijf vertegenwoordigt dat in Nederland is gevestigd.  
b. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.  
c. Deelname is uitgesloten voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de organisatie van de actie.  
d. TTW behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien 
de betreffende deelnemer op enigerwijze onrechtmatig handelt jegens TTW of derden.  
 
6. Medewerking Deelnemers 
De winnaar zal indien daartoe verzocht, medewerking verlenen aan promotionele activiteiten die verband houden 
met de actie zoals fotomateriaal. TTW is gerechtigd promotiemateriaal openbaar te maken en/of te 
verveelvoudigen op welke wijze dan ook. TTW is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.  
  
7. Wijzigingen 
TTW behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de 
gecommuniceerde prijzen en/of actievoorwaarden te wijzigen. 
 
8. Aansprakelijkheid 
TTW is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie, 
waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van uitsluiting van deelname of diskwalificatie, te late 
ontvangst van de prijs en/of het niet gebruik kunnen maken van de prijs. 
 
9. Klachten 
Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan: team@talentthisway.nl 
TTW zal binnen 10 werkdagen reageren op een ingediende klacht.  
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