
Spelregels en actievoorwaarden Leidse Straatnaambordenactie 

1. De Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) zal een onbepaald aantal 

straatnaamborden op Facebook plaatsen. Deze zijn te winnen door deel te nemen aan de 

Leidse Straatnaambordenactie (actie). 

2. Om deel te kunnen nemen aan de actie moet men de Facebookpagina van de PKvV liken: 

www.facebook.com/plaatselijkekamervanverenigingenleiden 

3. Daarnaast moet men om deel te kunnen nemen aan de actie een foto of video van zichzelf 

plaatsen als reactie op het bericht van de PKvV waarin het betreffende bord aangeboden 

wordt. 

4. In de foto of video moet de deelnemer een “leuke” actie voor de betreffende straat 

uitvoeren of het resultaat ervan te zien zijn. 

5. In de reactie moet vermeld worden om welke straat het gaat. 

6. Bij deelname van een groep personen is de inzender van de foto of video de deelnemer. 

7. De PKvV beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit één winnaar per straatnaambord. 

8. De PKvV neemt contact op met de winnaars via Facebook. Indien zij niet binnen 5 

werkdagen reageren vervalt de winst en kiest de PKvV een nieuwe winnaar. 

9. Over de uitslag van de actie kan niet gecorrespondeerd worden. 

10. Inzendingen die geüpload worden na de deadline, zoals die beschreven staat in de 

wedstrijdaankondiging, zijn ongeldig. 

11. Deelname aan de actie is gratis. 

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 

13. Deelnemer verleent toestemming aan PKvV om het ingezonden materiaal (foto, video, 

tekeningen, teksten) zonder nadere goedkeuring door deelnemer te publiceren op de PKvV 

Facebook pagina of PKvV website die van de gemeente Leiden en deze binnen de doelen 

van de actie van commentaar te voorzien of aan te passen. Voor het overige blijft de 

deelnemer intellectueel eigenaar van het ingezonden materiaal. 

14. Deelnemer mag, indien gewenst, een kleine, niet meer dan een (1) procent van het beeld 

beslaande copyright notice aanbrengen van het format [voorletter, voornaam familienaam, 

jaartal]. 

15. PKVV heeft het recht om commentaren door derden onder het materiaal bij de 

facebook/website publicatie te laten plaatsen. 

16. Deelnemer vrijwaart PKVV voor alle aanspraken van derde op het materiaal en verklaart 

door inzending intellectueel eigenaar te zijn. 

17. PKVV mag over de actie/wedstrijd(en) persberichten uitsturen en berichten aan derden 

verzenden met gebruikmaking van het materiaal ter illustratie. Deelnemer is akkoord met 

overname van het materiaal door media/pers en derden. 

18. Gewonnen straatnaamborden mogen niet op straat opgehangen worden of aan de 

buitenzijde van een huis of ander pand tentoongesteld worden. 

19. De PKvV houdt zich niet aansprakelijk en geenszins verantwoordelijk voor wat er na 

uitgave met de straatnaamborden gebeurt. 

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de PKvV via: +31 (0) 71 

527 7991 of per e-mail via info@pkvv.nl. 

21. Indien er geen deelnemers zijn voor een straat, of de winnaar het bord niet komt ophalen, 

wordt het straatnaambord op de reservelijst geplaatst. Het bord gaat dan naar een andere 

deelnemer, of iemand anders die de PKvV geschikt acht. 
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