
 

Actievoorwaarden deelname Tante Flexibility winactie: 
 

1. Tante Flexibility is een wervingscampagne van Flexibility Uitzendbureau B.V. 
(hierna te noemen ‘Flexibility’) waarbij deelnemers kans maken op een geldbedrag 
van €2.500,- om af te kunnen lossen op hun studieschuld. 

2. Deelname aan deze actie is gratis. 

3. Deelname aan de actie vindt plaats wanneer deelnemers zich middels de website 
of een leadformulier via social media hebben aangemeld met correcte 
contactgegevens en een van de Flexibility carrière adviseurs een 
kennismakingsgesprek met de deelnemer heeft afgerond. Na afloop van dit 
kennismakingsgesprek maakt de deelnemer kans op het winnen van €2.500,- te 
besteden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 

4. Na sluiting van de campagne (uiterlijk 30 september 2022) nemen wij (Flexibility) 
binnen een maand contact op met de winnende deelnemer om de prijs uit te reiken 
en verdere voorbereidingen te treffen.  

5. Door je in te schrijven voor de actie op www.werkenbij.flexibility.nl/tante-flexibility 
van Flexibility succesvol af te ronden en/of een leadformulier via LinkedIn, 
Facebook, Instagram of Google in te dienen, ga je akkoord met de 
actievoorwaarden zoals gesteld in dit document. 

6. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de Tante Flexibility 
winactie. 

7. Deelnameaanvraag d.m.v. het versturen van het contactformulier op de website of 
leadformulier via social media valt niet onder daadwerkelijke deelname. Deelnemer 
neemt pas officieel deel aan de winactie na een contactmoment met één van de 
toegewezen Flexibility carrière adviseurs in de regio waar deelnemer woonachtig 
is. 

8. Om deel te mogen nemen dient de deelnemer minimaal 18 jaar oud te zijn.  

9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig. 

10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk 
geïnformeerd via de opgegeven contactgegevens waarmee aan de actie is 
deelgenomen. Tevens kan de uitreiking van de prijs/ prijzen na afloop van de actie 
online (d.m.v. de website, sociale media, nieuwsbrieven, etc.) gedeeld worden. 

11. De winnaar van de geldprijs heeft twee weken de tijd om te reageren op de 
berichtgeving waarin wij de winnaar persoonlijk informeren over de uitreiking van 
de prijs. Bij uitblijving van reactie, bevestiging of enig ander contact met Flexibility, 
behoudt Flexibility het recht om de prijs in te trekken en/of te vergeven aan een 

andere deelnemer. 

12. Flexibility kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze 
actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel 
zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van 
de deelnemer leidt. 

13. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 

14. De primaire prijs van deze winactie betreft één keer een geldprijs van €2.500,- door 
Flexibility te verzorgen en door de winnaar te besteden bij Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) t.b.v. het aflossen van studieschulden. De winnaar wordt per 
onafhankelijke loting beslist. De prijs wordt in overleg met de deelnemer 
georganiseerd en in werking gesteld. Verantwoordelijkheid voor aflossing van het 
prijzengeld bij DUO ligt bij de winnaar van de Tante Flexibility campagne. De prijs 
zal (na akkoord door de winnaar) door Flexibility worden voldaan aan de 
deelnemer.  



 

15. De secundaire prijs van deze winactie betreft het verloten van in totaal 5x ‘Extra 
(zomer) stufi’ t.w.v. €125,-. De winnaar van deze prijs wordt geloot onder de poel 
van deelnemers die voldaan hebben aan de volgende voorwaarden: 1) het posten 
van de opgegeven social post door Flexibility Uitzendbureau B.V. op Facebook, 
LinkedIn of Instagram en 2) het taggen van ons profiel; @flexibility_office (op 
Instagram), @flexibilityoffice (op Facebook) of @flexibility office (op LinkedIn). Als 
aan beide, bovengenoemde eisen is voldaan, maakt de deelnemer automatisch 
kans op het winnen van 1x ‘Extra (zomer) stufi’ t.w.v. €125,- per winnaar. De loting 
en kennisgeving van de winnaars zal plaatsvinden op 1 augustus 2022. De prijzen 
zullen (na akkoord door de winnaar) door Flexibility worden voldaan aan de 
deelnemers. 

16. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, kunnen 
worden ingezet voor retargetmarketing en worden uitsluitend gebruikt door 
Flexibility en haar franchisenemers. Deelnemers gaan akkoord dat Flexibility 

contact met de deelnemers van de Tante Flexibility winactie op kan nemen middels 
de door de deelnemer verstrekte contactgegevens. Deelnemers kunnen op ieder 
moment aangeven geen e-mails meer wensen te ontvangen, door op de afmeldlink 
te klikken in de desbetreffende e-mail of dit per telefoon aan te geven via 076 548 
2111. 

17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden 
genomen door Flexibility. 

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden 
uitgesloten van deelname. 

 
 
 


