
Actievoorwaarden “Winactie activatie 
studiemeister’’ 
Actievoorwaarden helpen ons om acties voor iedereen leuk te houden. 

 

Algemeen 

• Voor deze winactie zijn deze actievoorwaarden en 

het privacyreglement van toepassing. 

• Door deel te nemen aan deze winactie verklaren de deelnemers te 

hebben kennis genomen van het privacyreglement en in te stemmen 

met deze actievoorwaarden. 

• De actie loopt van 1 maart t/m 31 december 2023. 

• Noordhoff behoudt zich het recht voor deelnemers diskwalificeren. 

Bijvoorbeeld als deze handelen in strijd met de openbare orde of de 

goede zeden. 

• Deelnemers aan deze actie moeten minimaal 18 jaar oud zijn en 

studeren in het hoger onderwijs in Nederland. 

• Medewerkers van Noordhoff zijn uitgesloten van deelname aan deze 

winactie. 

• Indien sprake is van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van deze 

winactie heeft Noordhoff het recht om deelnemers uit te sluiten, 

prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten 

vervallen. 

• Noordhoff is gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te 

sluiten van deelname. 

• Deelname is vrijwillig en kosteloos. Aan deze winactie is geen 

aankoopverplichting in studiemeister verbonden. 

• Als student kun je 1 keer meedoen, maar hoe meer studenten 

meedoen, hoe leuker. Dus nodig je vrienden uit, want samen maak je 

meer kans.  

Actie 

https://www.noordhoff.nl/privacy


• Doe je mee met de winactie “Activatie studiemeister” dan maak je 

kans op een Koffiecadeaubon t.w.v. 10 euro. 

• Registreer je hier én activeer jouw studiemeister account. Alleen dan 

is je registratie volledig en maak je kans om te winnen.  

• De door een deelnemer verstrekt (persoons)gegevens worden door 

Noordhoff alleen gebruikt ten behoeve van de winactie, bijvoorbeeld 

om de deelnemer te kunnen informeren over de winactie en over een 

eventueel gewonnen prijs.  

• Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte 

(persoons)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer 

onvolledige en / of onjuiste (persoons)gegevens heeft opgegeven, 

heeft Noordhoff het recht de deelnemer van verder mededinging uit te 

sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te 

laten vervallen. 

• Noordhoff zal de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerken 

in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

• Iedere maand selecteert Noordhoff uit de geregistreerde nieuwe 

accounts de winnaar. 

Prijzen 

• Iedere maand wordt de winnaar door Noordhoff bekend gemaakt. 

• De winnaar ontvangt een persoonlijke mail. 

• Noordhoff plaatst de voornaam en school van de winnaar maandelijks 

online op de actiepagina. 

• Voor het inwisselen van de cadeaukaart gelden de voorwaarden van 

Koffiecadeaukaart. 

Winnaars 

• De uitslag van de winactie is bindend en niet voor beroep vatbaar. 

Over de uitslag van deze winactie gaan we niet in discussie. 

http://www.studiemeister.nl/activeerjeaccount
https://studiemeister.noordhoff.nl/signin
http://www.studiemeister.nl/activeerjeaccount
https://koffiecadeaukaart.nl/nl/koffiecadeaukaart-zo-werkt-het/


• Als winnaar ontvang je de e-voucher van de Koffiecadeaukaart in de 

maand na jouw activatie per e-mail. 

• De e-voucher is jouw cadeaukaart. Print hem uit en neem hem mee 

naar een deelnemende locatie (zie  de website). 

• Kies iets lekkers uit het assortiment en lever jouw geprinte 

cadeaukaart in.  

Voorwaarden 

• De Koffiecadeaukaart t.w.v. 10 euro is eenmalig vrij te besteden. Er 

vindt geen restitutie plaats. 

• De cadeaukaart is geactiveerd en klaar voor gebruik wanneer je de 

kaart ontvangt. 

• De Koffiecadeaukaart is niet geldig in combinatie met andere acties 

en/of aanbiedingen, tenzij anders wordt aangegeven door de 

acceptant. 

• Deze cadeaukaart is niet in te wisselen tegen contanten of tegen 

andere producten of diensten. 

Overig 

• Noordhoff Uitgevers B.V., de organisator van deze winactie is 

gevestigd aan het Winschoterdiep 70a, 9723 AB Groningen. 

• Noordhoff en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en / 

of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, 

die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met deze 

winactie. 

• Noordhoff is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt 

door netwerk-, website- en/of computerstoringen,, zoals tijdelijke 

onbereikbaarheid van de actiepagina, links die niet werken of 

problemen met jouw internet- of mobiele provider of andere situaties 

van overmacht.  

http://koffiecadeaukaart.nl/
https://www.bing.com/local?lid=YN8000x9493659934733908441&id=YN8000x9493659934733908441&q=Noordhoff&name=Noordhoff&cp=53.20915222167969%7e6.588199138641357&ppois=53.20915222167969_6.588199138641357_Noordhoff


• Noordhoff behoudt zich het recht voor om deze actie (en de 

bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden te 

beëindigen of te wijzigen.  

• Noordhoff is niet verantwoordelijk voor diensten en privacy- en 

cookiereglementen van derden. 

• Koffiecadeaukaart heeft deze niet gesponsord of onderschreven. 

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, zal een besluit 

worden genomen door Noordhoff. 

• Heb je een klacht over deze actie? Mail naar: support-

studiemeister@noordhoff.nl. 

• Op de actie en de actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 

 


