
Actievoorwaarden ‘Win een Ierse koeienkalender’ bij Irishbeef.nl 
 
1. De actie wordt aangeboden door Irishbeef.nl, een initiatief van Bord Bia in Nederland. 

Bord Bia is gevestigd te World Trade Centre Schiphol, Schiphol Boulevard 299, 1118 BH 
Schiphol, Nederland. 

2. De actie is alleen voor inwoners uit Nederland. 
3. Werknemers en klanten van Bord Bia of door Bord Bia ingehuurde derden zijn 

uitgesloten van deelname. 
4. Er is geen aankoop van Iers rundvlees nodig om deel te nemen aan deze actie. 
5. De actie loopt van 7 t/m 17 juli 2022. 
6. Door deelname aan de Actie verklaart degene die deelneemt (Deelnemer) akkoord te 

gaan met deze Actievoorwaarden. 
7. Door de gegevens in te vullen op de actiepagina (www.irishbeef.nl/winactie-

koeienkalender), doe je mee met de actie. 
8. Aan de Actie kan alleen worden deelgenomen via www.irishbeef.nl. 
9. Deelname aan de actie is gratis, maximaal 1 deelname per (IP-)adres. 
10. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar of ouder zijn. 
11. De Prijs is een Ierse koeienkalender (Prijs) t.w.v. € 7,99. 
12. Er worden in totaal 10 Prijzen weggegeven. 
13. Deelnemers die het invulformulier niet volledig hebben ingevuld of inzendingen die niet 

voldoen aan de overige actievoorwaarden, dingen niet mee naar de Prijs. 
14. De winnaar worden door middel van een onpartijdige trekking van Bord Bia/het 

betrokken reclamebureau bepaald uit alle deelnemers. 
15. De winnaars zullen in de week van 18 juli 2022 persoonlijk op de hoogte worden 

gebracht. 
16. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
17. Aan de winnaars zal een adres worden gevraagd waar de kalender naartoe kan worden 

gestuurd. De winnaars moeten uiterlijk donderdag 21 juli 2022 zijn/haar adres hebben 
doorgegeven, anders vervalt de Prijs. De Prijs zal half augustus 2022 worden 
toegestuurd. 

18. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-
mailadres van de Deelnemer. 

19. Prijzen zijn niet in te wisselen voor geld. 
20. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden 

uitgesloten. 
21. Bord Bia behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of 

te beëindigen. Hiervan zal melding worden gedaan op 
www.facebook.nl/irishbeefnetherlands 

22. Bord Bia heeft het recht om, zonder goedkeuring en zonder betaling, gebruik te maken 
van ingezonden namen en antwoorden voor communicatie-doeleinden op de website 
van Bord Bia (irishbeef.nl) of enig ander medium. 

23. Bord Bia heeft het recht om de ingezonden namen en antwoorden te kopiëren, 
publiceren, aanpassen, verwijderen en te exploiteren, distribueren, reproduceren, 
openbaar maken, geheel of gedeeltelijk, alleen of in combinatie met ander materiaal en 
inhoud. 

24. Een inzending dingt niet mee naar de Prijs als deze: 
a. beledigende of kwaadaardige inhoud bevat 
b. onfatsoenlijke of ongepaste inhoud bevat 



c. enige link met overmatig drankgebruik bevat 
25. Bord Bia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van haar 

verplichtingen als de oorzaak ligt in overmacht of buiten haar controle geschiedt. 
26. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 
27. Bord Bia is niet aansprakelijk voor eventuele type, druk- of zetfouten, of schade, 

verwonding, kosten, uitgaven of claims die iemand ondergaat of lijdt door mee te doen 
aan de actie of de prijs te accepteren. 

28. Bord Bia accepteert geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren zijn 
gegaan, beschadigd of vertraagd als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of 
softwareprobleem. 

29. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Bord Bia gebruikt uw achtergelaten 
gegevens om u op de hoogte te houden over deze winactie en in de toekomst over 
andere acties van en nieuws over Iers rundvlees. Door mee te doen aan deze actie stemt 
u hiermee in.  

 
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen 
door Bord Bia. 


