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ACTIEVOORWAARDEN WELTEN GOUDEN FESTIVAL TICKET 

1. Algemeen 
1. Deze actievoorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing op winactie Welten Gouden 

Festival Ticket actie (hierna: de “Actie” en de actievoorwaarden de “Actievoorwaarden”). De 

Actievoorwaarden en het privacybeleid kun je terugvinden via www.welten.nl/gouden-

festivalticket (hierna: de “Actiesite”).  

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).  

3. De Actie wordt georganiseerd door Welten en biedt nieuwe medewerkers de kans om op 

kosten van Welten een jaar lang festivals en evenementen te bezoeken. Voor Welten geldt de 

Actie ter bevordering van het aantal nieuwe medewerkers.  

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. 

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

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

6. 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, (8) Klantadviseur Hypotheken en (9) Klantadviseur Consumptief 

Krediet. 

7. 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, (6) CDD/KYC Analist, (7) 

Functioneel Beheerder en (8) Scrum Master. 

8. De winnaar van de actie kan zijn of haar tickets of toegangsbewijzen indienen als declaratie 

tot een maximum van €750,-. 

2. De Actie 
2.1 Specificatie actie  

1. De Actie wordt gecommuniceerd en uitgelegd op de Actiesite en op het Linkedin-, Facebook- 

en Instagramaccount van Welten.  

2. De Actie loopt van 01-01-2023 tot en met 31-03-2023. Daarna is deelname niet meer 

mogelijk.  

3. Welten verloot onder de deelnemers van deze actie toegangskaarten voor festivals en 

evenementen in Nederland. Met deze prijs kan de winnaar van deze actie een jaar lang 

evenementen en festivals naar keuze in Nederland bezoeken tot een bedrag van €750 aan 

ticketprijzen. De actie start vanaf het moment dat de winnaar bekend wordt gemaakt en 

eindigt 365 dagen na bekendmaking.  

2.2 Deelname  

http://www.welten.nl/gouden-festivalticket
http://www.welten.nl/gouden-festivalticket
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1. Degene die worden aangenomen voor in een functie genoemd onder punt 6 (Algemeen) 

maken automatisch kans op de Actie.  

2. Een Deelnemer is een natuurlijke persoon met vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, die 

ouder is dan 18 jaar op het moment van deelname.  

3. Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:  

• medewerkers van Welten (Welten Holding B.V. / Welten Detachering B.V. / Dukers & Baelemans 

Opleiding en Advies B.V. / BOLD People B.V. / Hubper B.V. / CarrièreCafé). die al in dienst zijn; 

• iedereen die direct en/of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is. 

 

 

 

2.3 Vaststelling van de winnaar  

1. Na afloop van de campagne wordt onder alle Deelnemers de winnaars gekozen. Dit gaat via 

een willekeurige verloting (met behulp van bijvoorbeeld een onpartijdig 

computerprogramma). 

2. De verloting vindt plaats binnen 10 werkdagen na afloop van de Actie. 

3. Welten zal de winnaars persoonlijk (telefonisch en per mail) en via de onder punt 2.1 

(Specificatie actie) genoemde social media kanalen bekendmaken.  

4. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor geld of 

voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Wordt de prijs geweigerd, dan zal een 

nieuwe winnaar worden bepaald. 

3. Privacy  
1. Welten verwerkt de contactgegevens van de winnaar om de prijs te kunnen leveren.  

2. Meer informatie over de manier waarop Welten persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in 

ons privacybeleid.  

4. Aansprakelijkheid  
1. Deelname is voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. Iedere Deelnemer is zelf 

verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.  

2. Welten Holding B.V. en de bij de Actie ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 

aansprakelijk voor schade die op wat voor manier voortvloeit uit de te winnen prijs. Welten 

Holding B.V. verleent geen garanties op de te verstrekken prijs, noch op de correcte levering 

daarvan. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.  

5. Slotbepalingen  
5.1 Voorbehoud  

Welten Holding B.V. heeft altijd het recht om:  

• 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;  

https://www.welten.nl/privacy-en-cookiebeleid/


 

 

 

WIN EEN GOUDEN FESTIVALTICKET  WELTEN.NL                 versie 30          

pagina 5 

 

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

beperken en/of te beëindigen; en 

• Deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig 

te beëindigen. 

5.2 Vragen en klachten  
1. Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden aan 

marcom@welten.eu 

 

mailto:marcom@welten.eu

