Actievoorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze Actievoorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze
begrippen hebben de navolgende betekenis:
a. Start People: Start People B.V., gevestigd te (1314 CK) Almere een de PJ Oudweg 61, zowel
handelend onder de naam ‘Start People’ als ‘ASA’.
b. Actie: de actie waarbij een ‘droombaan voor één dag’ kan worden gewonnen.
c. Actiesite: de website: www.startpeople.nl/droombaan
d. Actievoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
e. Deelnametermijn: de termijn waarbinnen aan de Actie kan worden deelgenomen.
f. Deelnemer: degene die deelneemt aan de Actie.
Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem
staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door Start People (al dan
niet handelend onder de naam ‘ASA’).
2. Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van deze
Actievoorwaarden en verklaart hij zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.
3. Start People heeft het recht deze Actievoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen,
zonder daardoor op enigerlei wijze tot schadevergoeding te zijn gehouden. De meest actuele
voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Actiesite.
Artikel 3 Deelname
1. De Deelnametermijn van de Actie loopt van donderdag 21 juni 2018 tot en met 12 juli 2018.
2. Minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar.
3. Om te kunnen deelnemen aan deze Actie dient de Deelnemer:
(i)
zijn/haar gegevens achter te laten op de Actiesite;
(ii) gedurende minimaal 4 weken werkzaamheden te hebben verricht als flexibele arbeidskracht
bij een uitzendbureau dat lid is van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) in de
periode van tussen 1 maart 2018 tot 12 juli 2018. De Deelnemer dient dit aan te tonen middels
het overhandigen van werkurenbriefjes, waaruit blijkt dat hij/zij in voorgenoemde periode
werkzaam is geweest als flexibele arbeidskracht.
4. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken bij de
Actie.
5. Deelname aan de Actie is gratis.
6. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem aan Start
People in verband met zijn deelname verstrekte (persoons)gegevens.
7. Start People behoudt zich het recht voor om een Deelnemer om haar moverende redenen te
diskwalificeren dan wel van deelname uit te sluiten, zulks in het bijzonder wanneer hij niet voldoet
aan de onderhavige Actievoorwaarden dan wel anderszins onrechtmatig jegens Start People
handelt. Start People is niet aansprakelijk indien een Deelnemer om welke reden dan ook van
deelname wordt uitgesloten en/of wordt gediskwalificeerd.
8. Start People is te allen tijde bevoegd de Actie te wijzigen of voortijdig te beëindigen, zulks zonder
alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.
Artikel 4 Prijzen
1. Door deelname aan de Actie maakt de deelnemer kans op zijn/haar droombaan voor één dag.
2. De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke derde en worden persoonlijk op de
hoogte gesteld op maandag 16 juli 2018.
3. De uitslag van de Actie is definitief en over deze uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Uitkering prijs
1. De prijs wordt uiterlijk binnen 8 maanden verwezenlijkt nadat de prijswinnaar bekend is gemaakt.
Winnaars krijgen bericht per e-mail/telefoon. De afstemming en verdere informatie over de
droombaan voor één dag en (die ook gefilmd wordt) wordt persoonlijk verstrekt per mail en/of
telefoon.
2. Start People aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt
uitgereikt, of indien de (vervangende) prijs afwijkt van de aangeboden prijs. Bij weigering of niet
aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd.
3. De te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor
(andere) goederen en/of diensten.
4. Prijswinnaars dienen zich na bericht van ontvangst aan te melden per e-mail. Indien prijswinnaars
zich niet voor 26 juli 2018 hebben aangemeld, behoudt Start People zich het recht voor de prijs
aan andere Deelnemers uit te reiken.
Artikel 6 Klachten
Indien de Deelnemer een klacht heeft over de Actie, kan deze klacht schriftelijk worden ingediend
door een e-mail te sturen naar communicatie@startpeople.nl. Start People zal binnen vier weken op
de ingediende klacht reageren.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Start People is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname
aan de Actie van Start People, dan wel voor eventuele storingen, gebreken of vertragingen met
betrekking tot de deelname en/of het aanwijzen van de winnaar.
2. Start People is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen,
onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot haar Actiesite, website(s), software en hardware.
Daarnaast is Start People niet aansprakelijk voor de eventuele foutieve invoer en/of verwerking
van gegevens van de Deelnemer.
3. Start People is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of
nalaten van derde partijen.
4. Start People en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen kunnen nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor uit de Actie voortvloeiende handelingen en/of schades.
Artikel 8 Privacy
1. Door deelnemer zijn aan Start People in het kader van deze actie diverse persoonsgegevens
verstrekt. Op de verwerking van deze persoonsgegevens door of ten behoeve van (de activiteiten
van) de werkgever is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing,
evenals het privacystatement van USG People, het concern waartoe Start People behoort.
2. Het privacystatement van USG People is hier te raadplegen.
3. Start People zal uw gegevens onder andere verwerken met als doel: het inrichten van één dag om
de gewonnen droombaan in vervulling te laten gaan (voor de uiteindelijke winnaar). Deze dag
wordt op film vastgelegd en hiervan wordt een video gemaakt. Deze video kan worden getoond op
de website van Start People en wordt mogelijk verspreid via verschillende social media kanalen
van Start People.
Artikel 9 Slotbepalingen
1. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
2. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden, naar oordeel van Start People, niet of niet duidelijk
voorzien, beslist Start People.
3. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden worden vernietigd of nietig
worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden.
Start People zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige
bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt
genomen.
4. Start People handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
5. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechter te Almere wordt
bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.

