
Algemene voorwaarden Couderc-kleurwedstrijd 

Als je meedoet aan onze Couderc-kleurwedstrijd ga je akkoord met deze voorwaarden. Hieronder lees je de 
voorwaarden en kom je erachter hoe je kans maakt op de fantastische prijs. 

1. Deelname 
1.1  • Iedereen in de leeftijd van 2 tot 100 jaar mag meedoen aan de Couderc-kleurwedstrijd. 
1.2 • Voor minderjarige kinderen geldt: Je mag alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor 
toestemming heeft gegeven. 
1.3 • Door mee te doen aan de kleurwedstrijd, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt 
met de actievoorwaarden en het privacy beleid. Gegevens van de kinderen en volwassenen worden alleen 
gebruikt om te corresponderen over de Couderc-kleurwedstrijd. 
1.4  • Als je persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname. 
1.5 • Deelname aan deze Couderc-kleurwedstrijd is gratis. 
1.6 • De kleurplaat is te vinden op: www.lecouderc.com. Daar vind je ook alle informatie om mee te kunnen 
doen. 
Alle kleurplaten moeten worden geprint op een A-4 formaat. Zo ook het deelnameformulier. 
De kleurplaten zijn ook te verkrijgen bij de receptie van Camping Le Couderc 
1.7 • Je mag zo vaak meedoen als je wil.  
1.8 • De actie loopt tot 15-10-2022 en je inzending (de kleurplaat en het deelnameformulier) moeten uiterlijk 
15-11-2022 zijn ontvangen via de post of ingeleverd zijn bij de receptie van de camping. 
1.9 Door het terugsturen of inleveren van de kleurplaat inclusief deelnameformulier ga je akkoord met deze 
voorwaarden en privacy voorwaarden. 

2. Prijzen en trekking 
2.1 • Uit alle inzendingen wordt door een vakkundige jury de mooiste kleurplaat gekozen. De winnende 
kleurplaat blijft eigendom van Camping Le Couderc. 
2.2 • De winnende kleurplaat zal worden gedrukt op een aantal T-shirts en de winnaar krijgt een T-shirt 
opgestuurd. 
2.3 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar.  
2.4 • Over de uitslag van de Couderc-kleurwedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 
2.5 • De winnaar wordt binnen 30 dagen na de sluitingsdatum per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld. De 
prijswinnaar wordt ook gepubliceerd op ander sociale media. 

3. Privacy 
3.1 • Door deel te nemen aan de Couderc-kleurwedstrijd geef je Camping Le Couderc toestemming om foto’s 
van de kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding. 
3.2 • Als jouw (minderjarige) kind de prijswinnaar is, stem je ermee in dat Camping Le Couderc de kleurplaat 
van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam, en leeftijd van jouw kind. 
3.3 • Heb jij bezwaar met artikel 3.1 en/of 3.2 van de privacy voorwaarden dan kan dit enkel voorafgaand aan 
deelname van deze actie schriftelijk aan Camping Le Couderc kenbaar gemaakt worden. 
3.4 • Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de Couderc-kleurwedstrijd worden niet verstrekt 
aan derden. Alle gegevens en kleurplaten worden eigendom van Camping Le Couderc. 

4. Aansprakelijkheid 
4.1 • De wedstrijd wordt georganiseerd door Camping Le Couderc. 
4.2 • De boven genoemde partijen zijn onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan 
ook die voortvloeien uit deelname aan deze kleurwedstrijd. 
4.3 • Aan druk of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

http://www.lecouderc.com/


Mocht je zin hebben om mee te doen aan deze fantastische Couderc-kleurwedstrijd dan zou 
ik meteen beginnen, pak je kleurpotloden, stiften of verf, maakt niet uit wat en maak je 
mooiste tekening ooit! De hele zomervakantie kan je gaan kleuren en je mag zo vaak 
meedoen als je wilt. Het is goed om de kleurplaat op te sturen in een A-4 envelop met een 
kartonnetje erbij in zodat deze mooi blijft. Zorg er wel voor dat wij de tekening vóór 15 
oktober 2022 hebben ontvangen.  
Opsturen naar:   

Camping Le Couderc   o.v.v. Kleurwedstrijd 
Le Couderc 
24440 Naussannes 
FRANCE 

 
 
INSCHRIJFFORMULIER : 
 
Voor- en achternaam: …………………………………………………………………… Leeftijd: ………………………. 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Land: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer met Landnummer: ……………………………………………………………………………………. 
 
 
De eerste prijs is een afdruk van jouw tekening op een T-shirt en dit T-shirt in jouw maat 
krijg je toegestuurd verder worden er van deze tekening meerdere T-shirts gedrukt en die 
vervolgens worden verkocht in de winkel. De tweede en derde prijswinnaar krijgt dit T-shirt 
ook opgestuurd. 
 
 
Heel veel succes! 
 


