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RUIMTE VOOR DUURZAAMHEID
VOORWAARDEN

Elke maand schenkt De Tuunter 1 dag ruimte aan duurzaamheid door de trainingslocatie 1 dag beschikbaar te stellen aan een
organisatie (bedrijf, stichting, vereniging, etc.) die een bijdrage levert aan één van de 3 duurzaamheidsthema’s:




Mens en Maatschappij
Milieu, Natuur en Grondstoffenkringloop
Duurzame economie

Is jouw organisatie op één of andere manier met één van die thema’s bezig en wil je met jouw organisatie kans maken op 1 dag
gratis gebruik van trainingslocatie De Tuunter? Lees dan onderstaande voorwaarden door en stuur je inzending in.
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Meedingen kan elke organisatie, die op één of andere manier een bijdrage levert aan tenminste één van de drie
duurzaamheidsthema’s, te weten Mens en Maatschappij; Milieu, Natuur en Grondstoffenkringloop; en Duurzame
economie.
Meedingen kan door een volledig ingevuld deelnameformulier digitaal in te sturen.
Inzendingen die ingestuurd zijn vóór de sluitingsdatum van de inzendtermijn van een bepaalde maand dingen mee naar
de ‘Ruimte voor duurzaamheid’ van de daaropvolgende maand. Inzendingen die vanaf de sluitingsdatum van een
bepaalde maand ingestuurd zijn dingen mee naar de ‘Ruimte voor duurzaamheid’ van de tweede daaropvolgende
maand. Bijvoorbeeld: Als inzendtermijn staat op de site ‘tot 20 januari’ vermeld. Een inzending op 19 januari dingt mee
naar de ‘Ruimte voor duurzaamheid’ in februari, terwijl een inzending op 20 januari meedingt naar de ‘Ruimte voor
duurzaamheid’ in maart.
De inzenddatum wordt bepaald door de datum die door Outlook in De Tuunter wordt vermeld op digitale inzendingen.
Uit alle inzendingen selecteert De Tuunter 1 winnaar, die hiervan op de sluitingsdatum van de maand per e-mail
bericht ontvangt. De winnaar wordt tevens via de website van De Tuunter op de actiepagina bekend gemaakt.
De winnaar heeft recht op maximaal 1 dag gratis gebruik van trainingslocatie De Tuunter. De datum voor deze dag
wordt in overleg bepaald. Inbegrepen bij deze dag gratis gebruik zijn onbeperkt koffie, thee, water en een koekje, en
uitgebreide lunches voor maximaal 15 personen. Eveneens inbegrepen zijn gebruik van de faciliteiten in de
trainingslocatie zoals de beamer, het beeldscherm, de flip-over en het whiteboard. Aanvullende catering is voor
rekening van de winnaar conform de tarieven op de site en wordt achteraf gefactureerd met een betalingstermijn van
14 dagen.
De winnaar gebruikt de ruimte voor de bijeenkomst zoals aangegeven op het deelnameformulier.
De winnaar geeft toestemming voor, en verleent medewerking aan, publicaties op de website van De Tuunter, op de
website gdindex.nl en in de sociale media. Deze publicaties betreffen naam en foto of logo van de winnaar, en een
mini-interview over de bijeenkomst.
De gewonnen ‘ruimte voor duurzaamheid’ wordt uitgekeerd in natura en dient op één dag plaats te vinden. Indien de
winnaar bijvoorbeeld slechts 1 dagdeel i.p.v. 1 dag, slechts 1 zaal i.p.v. 2 zalen, of slechts 10 i.p.v. 15 lunches gebruikt,
kan hij geen aanspraak maken op restitutie, noch kan hij op een later moment alsnog aanspraak maken op het deel dat
niet gebruikt is.

