
 

 

 

Actievoorwaarden Krijtje Koning Wibra 

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de campagne Krijtje Koning van Wibra 

Supermarkt B.V. gevestigd aan Hammerstraat 7, 8161 PH EPE (KVK 080.32856) 
1.2 Krijtje Koning wordt georganiseerd door Wibra Supermarkt B.V. ter promotie van het merk 

door middel van het weggeven van meerdere prijzen aan de deelnemers van Krijtje Koning. 
1.3 Door deelname aan Krijtje Koning verklaar je akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 

 

2. Deelname 
2.1 Alle basisschoolkinderen (kinderen tot en met 13 jaar) kunnen deelnemen aan Krijtje 

Koning.  
2.2 Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor 

toestemming heeft gegeven. De wettelijke vertegenwoordiger dient de gemeentelijke regels 
rondom waar wel en niet te mogen stoepkrijten te respecteren. Wibra Supermarkt B.V. is 
niet verantwoordelijk voor eventuele overtreding van die regels. 

2.3 Door mee te doen aan Krijtje Koning, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij 
instemt met de actievoorwaarden en de privacy voorwaarden. Gegevens van de kinderen 
worden alleen gebruikt om te corresponderen over deelname aan Krijtje Koning. 

2.4 Als de persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van 
deelname. 

2.5 Deelname aan Krijtje Koning is gratis 
2.6 Per kind accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt de eerst ontvangen 

gefotografeerde krijttekening meegenomen in de beoordeling. 
2.7 Per schoolgroep accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt de eerst 

ontvangen gefotografeerde krijttekening meegenomen in de beoordeling. 
2.8 Het is niet mogelijk foto’s van de stoepkrijt kunstwerken op een andere manier te 

ontvangen dan via een upload op de actiepagina www.wibra.nl/krijtjekoning. 
2.9 De inzending moet uiterlijk 28 april 2023 om 23.59 uur zijn ontvangen via 

www.wibra.nl/krijtjekoning. 
3.  Voor kinderen gelden de volgende wedstrijdregels: maak een mooi stoepkrijt kunstwerk,      

 maak er een foto van en upload de foto. Vul de gevraagde gegevens in: je voor- en    
 achternaam en e-mailadres. 

3.1 Voor scholen gelden de volgende wedstrijdregels: maak een mooi stoepkrijt kunstwerk met 
je groep of met de school, maak er een foto van en upload de foto op de actiepagina voor 
scholen. Vul de gevraagde gegevens in: naam school, groep school (invullen indien de 
tekening alleen door de groep is gemaakt), aantal kinderen in de groep, gegevens 
contactpersoon (naam + achternaam), e-mailadres contactpersoon, telefoonnummer 
contactpersoon. 

3.2 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Wibra Supermarkt B.V., 
andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie 
betrokken zijn en al diens kinderen. 
 



4. Prijzen en trekking 
4.1 De winnaars worden gekozen uit alle inzendingen die voor of op 28 april 2023 zijn 

ontvangen. 
4.2 Individuele prijzen:  

 Eerste prijs:  Dagtripje naar Preston Palace met het gezin 
 Tweede prijs:  Jaarabonnement kindertijdschrift Donald Duck 
 Derde prijs: Wiebpakket inclusief grote Wiebknuffel 
 Extra prijzen: 1x Knutselpakket 
  1x Spelletjespakket 
  1x Buitenspeelpakket 
  1x Lunchset 

Prijzen voor scholen  
Eerste prijs:  Een compleet verzorgd schoolfeest inclusief DJ  
Tweede prijs:  Een bioscoopmiddag inclusief popcorn op school 
Derde prijs:  Wiebknuffel voor de gehele klas 
Extra prijzen: 4x Een verrassingspakket voor de gehele klas 

4.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. Mochten onvoorziene omstandigheden er voor       
zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt Wibra Supermarkt B.V. het 
recht om de prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact 
op met de prijswinnaar(s). 

4.4 De prijswinnaars worden gekozen door een door Wibra Supermarkt B.V. aangewezen jury. 
4.5 De prijswinnaars krijgen woensdag 10 mei 2023 persoonlijk bericht. Overige deelnemers 

ontvangen geen persoonlijk bericht. Winnaars worden gepubliceerd op de website.  
4.6 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
4.7 Wanneer de prijswinnaar binnen 30 dagen na kennisgeving geen contact opneemt, behoudt 

Wibra Supermarkt B.V. zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te trekken. 
 
 

5. Privacy 
5.1 Door deel te nemen aan deze stoepkrijtwedstrijd geef je Wibra Supermarkt B.V. 

toestemming om foto’s van de ingestuurde stoepkrijt kunstwerken te gebruiken voor 
publicatie. Bij de kinderen zal de titel van de tekening + de voornaam van het kind worden 
gepubliceerd bij het ingestuurde stoepkrijt kunstwerk. Bij de scholen wordt de titel van de 
tekening en de naam van de basisschool worden gepubliceerd bij het ingestuurde stoepkrijt 
kunstwerk. Dit geldt ook voor eventueel andere toegestuurde foto’s die samenhangen met 
de deelname aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen vergoeding. 

5.2 Als jouw kind behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat Wibra Supermarkt B.V. het 
ingestuurde stoepkrijt kunstwerk van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam en 
leeftijd van jouw kind. 

5.3 Heb je bezwaar tegen artikel 6.1 en/of 6.2 van de privacy voorwaarden, dan kan dit enkel 
voorafgaand aan deelname van deze actie schriftelijk aan Wibra Supermarkt B.V. kenbaar 
gemaakt worden via info@krijtjekoning.nl   

5.4 Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de stoepkrijt wedstrijd worden niet 
verstrekt aan derden. Alle gegevens en ingezonden stoepkrijt kunstwerken worden alleen 
gebruikt voor de actie en worden binnen twee maanden na de wedstrijd vernietigd. Dit met 
uitzondering van de in de galerie geplaatste foto’s van de winnende tekeningen. Die kunnen 



(met vermelding van de deelnemende school) worden gebruikt voor de volgende editie van 
Krijtje Koning in 2024. 
 
 

6. Aansprakelijkheid 
6.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf 

verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Wibra Supermarkt 
B.V. garandeert onder andere niet dat het Internet en/of andere netwerken optimaal 
gebruik en toegang bieden en/of dat alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen. 

6.2 Wibra Supermarkt B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze 
actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. Wibra Supermarkt B.V. geeft geen enkele 
garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/ of zetfouten zijn 
voorbehouden en kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

6.3 Heb je nog vragen of klachten over deze actie? Deze kunnen verzonden worden aan Wibra 
Supermarkt B.V. via info@krijtjekoning.nl  

 
 
 


