
Actievoorwaarden “Winactie (t)huiswerk tuin” 
 

*** Let op! De actiepost voor deze actie verschijnt op @tuin.mbi.nl en @thuiswerk.tuin. Inzendingen 

onder de Facebook posts tellen niet mee voor de winactie. Deelnemers dienen te reageren via het 

formulier op de website: www.mbi.nl/thuiswerk-tuin. Deze promotie wordt niet gesponsord, 

goedgekeurd of beheerd door Facebook. *** 

Artikel 1 Algemeen 
1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘winactie (t)huiswerk tuin’ die MBI B.V., 

gevestigd en kantoorhoudende te Veghel, ingeschreven in de Kamer van Koophandel, organiseert 

van 27 maart t/m 31 mei 2020. 

2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de 

Actievoorwaarden. 

3. MBI behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande 

kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de 

actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze 

tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 

4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u richten aan marketing@mbi.nl 

Artikel 2 Speelwijze 
De Actie werkt als volgt: 

Deelnemers maken kans op de hoofdprijs, bestaande uit een aangelegde tuin (maximaal 75m2*1 *3). 

De door deelnemer ingestuurde schets wordt uitgewerkt tot een tuinplan*2. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de materialen van MBI, en indien ingetekend, de materialen die worden aangeboden 

door ACO Easygarden, Woodvision*3, In-lite en Van den Berk Boomkwekerijen.  

*1 Maximaal te winnen oppervlakte is 75m2. Is een tuin kleiner dan 75m2, dan staat daar geen 

geldbedrag tegenover. Is de tuin groter dan 75m2 dan gaat MBI in nader overleg met de winnaar en 

betrokken partijen.  

*2 De uitvoerende partij (hovenier) en overige benodigde materialen worden tevens door MBI voorzien. 

Er is geen onderhandeling mogelijk over merken. MBI spant zich tot het uiterste in om het gewenste 

tuinplan naar tevredenheid te realiseren. De tuin dienst alvorens aanleg zo veel als mogelijk 

leeggehaald te zijn. 

*3 Het betreft de aanleg van het horizontale tuinvlak. Indien opbouw zoals tuinhuizen, schuttingen en 

andere zaken in de droomtuin horen dan zal dit geleverd worden tegen de af-fabrieksprijzen. MBI gaat 

hierover in gesprek met de prijswinnaar. Indien de prijswinnaar afziet van de prijs in verband met extra 

kosten zullen wij een nieuwe prijswinnaar selecteren.  

MBI zal tevens elke week gedurende de Actieperiode een ‘winnaar van de week’ kiezen die een kleine 

verassingsprijs ontvangt. Weekwinnaars blijven kans maken op de hoofdprijs.  

1) Teken jouw ideale (t)huiswerk tuin. 

2) Zet eventueel aantekeningen op je tekening om het te verduidelijken. 

3) Ga op de foto met jouw tekening.  

4) Ga naar www.mbi.nl/thuiswerk-tuin. 

5) Verstuur jouw foto + een duidelijke scan van jouw tekening via het formulier en vul alle 

gegevens in. Alleen foto’s die voldoen aan onderstaande voorwaarden maken kans op de 

prijs. Ook willen we graag weten waarom dit jouw ideale droomtuin is! 

6) Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze Actie. 

7) De winnaar van de hoofdprijs wordt aan het einde van de Actieperiode via e-mail 

geïnformeerd. Tevens wordt de winnaar op facebookpagina @tuin.mbi.nl en @thuiswerk.tuin 

aangekondigd.  

http://www.mbi.nl/thuiswerk-tuin
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Voorwaarden Deelname 

· Op de tekening dient duidelijk zichtbaar te zijn dat het gaat om een tuincreatie. 

· De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het 

portretrecht. MBI is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of 

portretrechthouder is van de ingestuurde foto. De inzender geeft MBI toestemming om de foto(’s) 

door te plaatsen op de actiepagina of te gebruiken in commerciële social media-uitingen. 

· Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. MBI houdt zich het recht voor 

beeldmateriaal te weigeren. 

· De ingezonden foto’s of een selectie daarvan worden gepubliceerd op de pagina 

www.mbi.nl/thuiswerk-tuin en facebookpagina @thuiswerk.tuin. 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten 
1. Deelnemers maken kans op de hoofdprijs, bestaande uit een aangelegde tuin (maximaal 75m2*1 

*3). De door deelnemer ingestuurde schets wordt uitgewerkt tot een tuinplan*2. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de materialen van MBI, en indien ingetekend, de materialen die worden 

aangeboden door ACO Easygarden, Woodvision*3, In-lite en Van den Berk Boomkwekerijen.  

*1 Maximaal te winnen oppervlakte is 75m2. Is een tuin kleiner dan 75m2, dan staat daar geen 

geldbedrag tegenover. Is de tuin groter dan 75m2 dan gaat MBI in nader overleg met de 

winnaar en betrokken partijen.  

*2 De uitvoerende partij (hovenier) en overige benodigde materialen worden tevens door MBI 

voorzien. Er is geen onderhandeling mogelijk over merken. MBI spant zich tot het uiterste in 

om het gewenste tuinplan naar tevredenheid te realiseren. De tuin dienst alvorens aanleg zo 

veel als mogelijk leeggehaald te zijn. 

*3 Het betreft de aanleg van het horizontale tuinvlak. Indien opbouw zoals tuinhuizen, 

schuttingen en andere zaken in de droomtuin horen dan zal dit geleverd worden tegen de af-

fabrieksprijzen. MBI gaat hierover in gesprek met de prijswinnaar. Indien de prijswinnaar afziet 

van de prijs in verband met extra kosten zullen wij een nieuwe prijswinnaar selecteren.  

2. MBI zal tevens elke week gedurende de Actieperiode een ‘winnaar van de week’ kiezen die een 

kleine verassingsprijs ontvangt. Weekwinnaars blijven kans maken op de hoofdprijs. 

3. Een deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan de Actie. 

4. MBI wijst de prijswinnaars aan op basis van bovenstaande Actievoorwaarden. De jury bestaat uit 

Tom Groot (hovenier, bekend van Eigen Huis & Tuin), Huib Schuttel (tuinontwerper), en Bo Beima 

als de kinderjury (in het filmpje). 

5. MBI zal de winnaar van de hoofdprijs aan het einde van de Actieperiode via e-mail informeren. De 

‘winnaars van de week’ worden uiterlijk 1 week na inzending geïnformeerd via e-mail.  

6. De prijs is persoonsgebonden. MBI zal geen verzoeken van de prijswinnaar honoreren om prijzen 

en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor 

andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een 

deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen 

aan de prijswinnaar vervalt deze aan MBI. 

7. MBI zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie. 

Artikel 4 Deelname 
8. Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder t/m 12 jaar oud die gedurende de Actie in 

Nederland of België woont. 

9. Deelnemers verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben 

verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste 

verzoek van MBI schriftelijk tonen. 

10. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 

11. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van MBI tot deelname aan 

promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten 

met betrekking tot de prijsuitreiking. 

12. MBI mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende 

deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij MBI het 

vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie 
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inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens MBI of derden. 

Medewerkers van MBI zijn uitgesloten van de actie. 

Artikel 5 Gebruik gegevens 
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige naam-, adres-, 

telefoon-, en email gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in 

behandeling genomen. 

2. MBI zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en 

conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 

– de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer 

informatie over de wijze waarop MBI de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de MBI 

Privacy Statement, te vinden op www.mbi.nl/disclaimer. 

3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer MBI toestemming zijn persoonsgegevens te 

gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het 

informeren van prijswinnaars. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 
1. MBI, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige 

schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door MBI 

ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die MBI aan het beheer van haar website(s) en de organisatie 

van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig 

of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door MBI openbaar gemaakt 

materiaal, van welke aard dan ook, kunnen MBI niet worden tegengeworpen en kunnen op geen 

enkele wijze een verplichting voor MBI in het leven roepen. 

Artikel 7 Slotbepalingen 
De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren 

zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MBI. 

Artikel 8 Diversen 
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

2. MBI zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode 

promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014. 

3. MBI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen. 
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