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1.  
1.1  Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Welten Win je Studieschuld (hierna: 

de “Actie” en de actievoorwaarden de “Actievoorwaarden”). Het privacybeleid van Welten 

kun je terugvinden via www.welten.nl/studieschuld (hierna: de “Actiesite”).  

 

1.2  Welten Detachering B.V. (hierna te noemen: Welten) is een dochteronderneming van 

Welten Holding B.V., gevestigd aan Magistratenlaan 2 te ‘s-Hertogenbosch (ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 17087859).  

 

1.3  De Actie biedt nieuwe medewerkers de kans om een geldbedrag te winnen voor het 

aflossen van een studieschuld.  

 

1.4  Iedere persoon die naar aanleiding van de Actie in dienst treedt bij Welten als trainee, 

junior of medior (hierna: de “Deelnemer”) maakt kans op de prijs. Deelname aan de Actie is 

gratis. Op de Actie zijn deze voorwaarden van toepassing. 

De Actie is van toepassing bij een indiensttreding als trainee bij Welten in de volgende 

functies: (1) Traineeship Finance of (2) Traineeship Compliance & Risk.  

 

1.5 De Actie is van toepassing bij een indiensttreding als junior bij Welten in de volgende 

functies: (1) Telefonisch Medewerker Hypotheken, (2) Junior Medewerker Bijzonder Beheer, 

(3) Junior Data Analist, (4) Junior Business Analist, (5) Junior CDD/KYC Analist, (6) 

Hypotheekacceptant, (7) Medewerker Verzekeren. 

 

1.6 De Actie is van toepassing bij een indiensttreding als medior bij Welten in de volgende 

functies: (1) Accountmanager MKB, (2) Financieringsspecialist, (3) Hypotheekacceptant, (4) 

Medewerker Bijzonder Beheer, (5) Anti-Money Laundering Analist en (6) CDD/KYC Analist. 

 

1.7 De winnaar overlegt een bewijs van zijn of haar studieschuld aan Welten. De winnaar 

van de actie wint het maximale geldbedrag wanneer hij of zij drie jaar (= 36 maanden) in 

dienst is bij Welten. Welten zal het bedrag overmaken naar DUO als extra aflossing van de 

studieschuld. De Winnaar lost hierdoor per maand €694,44 bruto (€25.000 / 36 maanden) 

extra af op zijn studieschuld.  

 

1.8 Indien de winnaar geen studieschuld heeft, dan wordt het geldbedrag maandelijks 

onder de voorwaarden van 1.7 overgemaakt als loon. 

 

1.9  De winnaar realiseert zich dat het ontvangen van (geld)prijzen van invloed kan zijn op 

de hoogte van en het recht op uitkeringen en/of toeslagen en/of andere 

inkomensafhankelijke regelingen waar de winnaar mogelijk aanspraak op maakt, zoals maar 
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niet beperkt tot WW-uitkering of AOW-uitkering, maar ook bijvoorbeeld 

schuldsaneringstrajecten. Welten niet aansprakelijk te houden voor eventuele negatieve 

gevolgen op voorgenoemde aanspraken en daaruit voortvloeiende verplichtingen. 

 

2.1 Specificatie actie  

2.1.1  De Actie wordt gecommuniceerd en uitgelegd op de Actiesite en op het Linkedin-, 

Facebook- en Instagramaccount van Welten.  

 

2.1.2  De Actieperiode loopt van 01-09-2022 tot en met 31-12-2022. Daarna is deelname 

niet meer mogelijk.  

 

2.1.3  De winnaar wint een bedrag van maximaal €25.000,- bruto. Een maandelijks bedrag, 

genoemd onder 1.7, wordt door Welten overgemaakt naar DUO ter verlaging van de 

studieschuld op rekeningnummer NL45 INGB 0705 0019 03 van de Dienst Uitvoering 

Onderwijs, Groningen. Indien de studieschuld volledig is afgelost, dan wordt het restant 

uitgekeerd als loon. 

 

2.1.4 Als de winnaar geen studieschuld heeft, dan wordt het bedrag van maximaal €25.000 

bruto aangemerkt als zijnde loon, waardoor Welten gehouden is de hierop gebruikelijke 

inhoudingen te verrichten. 

 

2.1.5 De uitkering van het geldbedrag stopt als de winnaar uit dienst gaat. 

2.2 Deelname  
2.2.1  Iedereen die tijdens de Actieperiode in dienst komt in en wordt aangemerkt als 

Deelnemer, doet automatisch mee aan de Actie.  

2.3 Vaststelling van de winnaar  
2.3.1  Uiterlijk week 6 van 2023 (10 februari 2023) wordt de winnaar gekozen. Dit gaat via 

een openbare verloting (met behulp van bijvoorbeeld een onpartijdig computerprogramma). 

 

2.3.2  Welten zal de winnaar persoonlijk (telefonisch en per mail) en via de onder 2.1.1. 

genoemde social media kanalen bekendmaken. Door deelname aan de Actie verleent de 

deelnemer – voor zover nodig – toestemming tot publicatie van de uitslag. 

 

2.3.3  De in artikel 2.1.3 genoemde prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Wordt 

de prijs geweigerd, dan zal een nieuwe winnaar, wederom via verloting, worden bepaald. 
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Meer informatie over de manier waarop Welten persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in 

ons privacybeleid. 

 

4.1  Iedere Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van 

gegevens.  

 

4.2  Welten en de bij de Actie ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 

aansprakelijk voor schade die op wat voor manier voortvloeit uit de Actie en/of de te winnen 

prijs.  

 

5. SLOTBEPALINGEN  

5.1.1 Welten heeft altijd het recht om:  

1.  Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze 

misbruik maken van de Actie, deze Actievoorwaarden niet naleven, frauduleus handelen 

en/of de Actie onrechtmatig proberen te beïnvloeden;  

2.  Wijzigingen en verbeteringen op de Actiesite aan te brengen of de toegang tot de 

Actiesite te beperken en/of te beëindigen; en 

3.  Deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie 

voortijdig te beëindigen. 

4. Evidente type- en/of zetfouten, in welke uitingsvorm dan ook, zijn voorbehouden. 

5.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden aan 

marcom@welten.eu. 

 

https://welten.nl/privacy-en-cookiebeleid/
mailto:marcom@welten.eu

