
Actievoorwaarden prijsvraag Scalda Online Open Dagen Festival  

Actieperiode: 17 t/m 27 november 2020  

 

Door deelname aan de betreffende prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met onderstaande 

voorwaarden voor deelname.  

 

1. Deelname  

1.1 Deelname is alleen mogelijk voor studenten die zich ingeschreven hebben voor deelname aan het 
Scalda Online Open Dagen Festival van 17 t/m 27 november 2020. Is de deelnemer jonger dan 18 
jaar, dan is voor deelname toestemming van ouder/verzorger nodig.  

1.2 Medewerkers van Scalda en ouders van deelnemende studenten zijn uitgesloten van deelname. 
Studenten die in opdracht van school meewerken aan het festival (zogenaamde ‘chatters’) zijn ook 
uitgesloten van deelname.  

1.3 Trekking van de hoofdprijs vindt plaats uit alle geregistreerde deelnemers (studenten) aan het 
Online Open Dagen Festival.  Trekking van de dagprijs vindt plaats uit alle geregistreerde deelnemers 
(studenten) van de betreffende Online Open Dag van die dag.   

1.4 Dagprijswinnaars dingen ook mee naar de hoofdprijs. 
 

2. Prijzen 

2.1 De winnaar van de hoofdprijs heeft recht op een bon van bol.com ter waarde van € 445,-
waarmee een laptop naar keuze kan worden aangeschaft.  

2.2 Dagprijzen: 
Scalda verloot 9 dagprijzen. Tijdens iedere festivaldag maken we de dagprijswinnaar bekend. Op 
vrijdag 27 november wordt tijdens de laatste festivaldag de winnaar van de hoofdprijs bekend 
gemaakt.  

Dagprijswinnaars kunnen kiezen uit onderstaande prijzen: 

* bon voor schoonheidsbehandeling bij De Huidsalon van Scalda t.w.v. € 60,- (tegoedbon voor 

schoonheidsbehandeling eventueel aangevuld met schoonheidsproducten). 

* bon voor kappersbehandeling bij Kapsalon Hairport Scalda t.w.v. € 60,- (tegoedbon voor 

kappersbehandeling eventueel aangevuld met kappersproducten). 

* bon voor diner bij Puur à la Carte locatie Scalda Middelburg (compleet diner voor 2 personen, 3 

gangenmenu met amuse inclusief drankjes en koffie/thee) t.w.v. € 60,-. 

* bon voor besteding bij winkel PUUR Gebakken t.w.v. € 60,-. PUUR Gebakken is de winkel van de 

bakkersopleiding van Scalda.  

* bon voor Kerstdeurkrans gemaakt door opleiding Groen College t.w.v. € 60,- 

Te besteden van 1 tot 9 december. Ophalen op school Groen College in Goes (bezorgen mogelijk tot 

maximaal 25 kilometer enkele reis).  

* bon die recht geeft op smartbag (Hooghuis sport- en kledingservice) t.w.v. € 55,-.  



 

2.3 Prijstrekking vindt plaats tijdens het Scalda Online Open Dagen Festival. Voor de dagprijswinnaars 
is er 9 x een prijstrekking aan het einde van iedere livestream. Dit gedurende het Online Open Dagen 
Festival van 17 t/m 27 november 2020. Per dag maken we de prijswinnaar bekend.  
 
Prijstrekking voor de hoofdprijs wordt getrokken uit alle geregistreerde deelnemende bezoekers 
onder de noemer ‘studenten’ van het Scalda Online Open Dagen Festival. Trekking van de hoofdprijs 
vindt plaats op 27 november 2020, aan het einde van de livestream.   

2.4 De prijswinnaars geven hierbij toestemming dat we de contactgegevens mogen noteren, zodat 
Team Marketing en Communicatie van Scalda de prijswinnaar kan contacteren. Indien de 
prijswinnaar minderjarig is, geeft de ouder/verzorger hierbij toestemming om de minderjarige te 
contacteren voor nadere afstemming over de prijs. 

2.5 In de week van 30 november contacteert team Marketing en Communicatie van Scalda de 
prijswinnaars en kan men aangeven welke prijs men wil ontvangen. De gewonnen prijs wordt per 
post aan de winnaar verzonden of – indien dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is – aan de 
winnaar overhandigd. 

2.6 Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Scalda kan te allen 
tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige 
wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden. 

 

 


