
Deze actie loopt van 1 oktober t/m 9 december 2018. Deelnemers kunnen uitsluitend 
meedoen na ontvangst van de DDD 10 jaar taart en na aanmelding en inzending van  
de foto. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en in dienst te zijn bij het bedrijf 
waar de taart op afspraak is afgegeven door een van de Recruitment Consultants van 
Derks & Derks. 

Medewerkers van Derks & Derks zijn uitgesloten van deelname. Deelname aan de 
fotoactie is geheel gratis. Deelnemers nemen deel aan de fotoactie door het opstu-
ren van een foto/selfie van het eten van de DDD 10 jaar taart met collega’s. Met het 
insturen van de foto en het achterlaten van de bijbehorende gegevens (voornaam, 
achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres), geeft de deelnemer 
automatisch toestemming aan Derks & Derks deze gegevens op te slaan in een bevei-
ligde database en de deelnemer op de hoogte te houden van de activiteiten rondom 
deze actie. Tevens wordt hierbij toestemming verleend om het bedrijf te taggen en/
of vermelden in de update vanuit de LinkedIn bedrijfspagina, het Twitter account, de 
website en de nieuwsbrief van Derks & Derks.

Binnen 1 week na afloop van de fotoactie (na 10 december 2018) wordt de winnaar 
bekend gemaakt door Derks & Derks. De prijswinnaar wordt persoonlijk per e-mail  
en/of telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslag. Zijn/haar naam en de bedrijfs-
naam worden gepubliceerd met de winnende foto op de social media kanalen van 
Derks & Derks, de website en de nieuwsbrief. Door deel name aan de fotoactie ver-
leent de deelnemer en daarmee het bedrijf toestemming voor deze publicaties.

*  De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Indien de 
winnaar niet reageert binnen één week na berichtgeving, of anderszins de gewon-
nen prijs weigert of niet accepteert, vervalt de prijs aan Derks & Derks en heeft  
Derks & Derks het recht de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.   

Vragen? Neem contact op met uw Recruitment Consultant van Derks & Derks via  
033-4728087

Actievoorwaarden  
‘Derks & Derks Detachering 10 jaar-fotoactie’


