
Actievoorwaarden New Wave Games

GAM E S
CHALLENGES VOOR HET HELE TEAM!

Door deel te nemen aan de New Wave Games in 2022 gaat u akkoord met onderstaande actievoorwaarden. 
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar games@nwsw.nl

• De looptijd van deze actie is van 24 januari tot en met 31 december 2022.

• Om deel te mogen nemen aan deze actie dient u klant te zijn van New Wave Textiles. U hoeft zich  
 hiervoor niet apart aan te melden. Door het versturen van een antwoord via het antwoordformulier op  
 de website van New Wave Textiles, voor de uiterste inleverdatum, geeft u aan mee te willen spelen.

• Voor deelopdrachten geldt; Elk bedrijf mag maximaal 1 antwoord per dag insturen. De antwoorden  
 zullen éénmaal per dag, en alleen op werkdagen, gecontroleerd worden. U zult feedback ontvangen  
 op het door u gegeven antwoord. Indien er meerdere antwoorden verstuurd worden door hetzelfde  
 bedrijf, zal alleen het eerste antwoord gecontroleerd worden. De overige antwoorden worden niet  
 automatisch de volgende werkdag gecontroleerd. Hiervoor dient u een nieuw antwoord in te geven op  
 de website.

•  Het defi nitieve antwoord voor de challenge (waarin de deelopdrachten verwerkt zijn) kan in de laatste  
 week van de 2e maand ingestuurd worden (wk 8, wk 21, wk 34, wk 47). Dit kan enkel één antwoord  
 per bedrijf zijn. Indien er meerdere antwoorden verstuurd worden door hetzelfde bedrijf, zal alleen het  
 eerste antwoord gecontroleerd worden.

• New Wave stelt per challenge (kwartaal) één geschenk beschikbaar om uit te reiken. 

• Om de mogelijkheid te hebben dit geschenk te ontvangen dien je de juiste oplossing aan te leveren  
 voor het einde van de looptijd van elke challenge. Dit zal duidelijk aangegeven worden op de  
 desbetreffende pagina op de website van NWT. 

• Indien meerdere juiste oplossingen aangeleverd worden, behoudt NWT het recht om zelf een winnaar  
 te trekken. U kunt geen bezwaar maken tegen de uitkomst en winnaar van de challenge. 

• Het uitreikmoment van het geschenk dient in samenspraak en aanwezigheid van New Wave Textiles te  
 worden gepland in de maand van de bekendmaking (maart / juni / september / december). 

• Door deel te nemen aan de New Wave Games geef je toestemming aan NWT om tijdens het  
 uitreikmoment foto en/of videomateriaal te maken voor gebruik op de website en social media van  
 NWT. 
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