
Reglement kleurwedstrijd RUAN creatief 

Artikel 1: Organisatie 

Deze kleurwedstrijd is georganiseerd door RUAN creatief in samenwerking met Koh-I-Noor. 

Artikel 2: Algemeen 

Deze wedstrijd wordt uitsluitend beheerd door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de 

wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door RUAN 

creatief worden genomen. 

Artikel 3: Deelname 

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat deelnemers vanaf woensdag 17 januari 2018 een kleurplaat 

kunnen ophalen in de winkel van RUAN creatief, Brouwerstraat 16 te Almere of downloaden via 

www.ruan.nl. 

De deelnemers dienen de kleurplaat in te kleuren met kleurpotlood en de ingekleurde plaat (met op 

de achterzijde een duidelijke vermelding van naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en e-mailadres 

in te leveren in de winkel van RUAN creatief, Brouwerstraat 16 te Almere) uiterlijk op zaterdag 3 

maart 2018.  

De wedstrijd is voor 2 leeftijdscategorieën namelijk: voor kinderen tot 10 jaar en jeugd/volwassenen 

vanaf 10 jaar. 

Elke deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. Meervoudige deelname van 

eenzelfde speler heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de 

deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. 

Artikel 4: Jurering 

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury die wordt samengesteld met het 

oog op de wedstrijd. De beslissing van de jury is bindend en kan niet worden aangevochten. De jury 

kiest de winnaars uit alle geldende inzendingen. 

Artikel 5: Prijzen 

Alle tekeningen worden beoordeeld per leeftijdscategorie. 

Prijzenpakket jeugd/volwassenen vanaf 10 jaar: 

Eerste prijs:   kleurpakket + cadeaubon RUAN creatief € 50,00 

Tweede prijs:  kleurpakket + cadeaubon  RUAN creatief € 25,00 

Derde prijs kleurpakket + cadeaubon RUAN creatief € 15,00 

 

 

http://www.ruan.nl/


Prijzenpakket kinderen tot 10 jaar: 

Eerste prijs:   kleurpakket + cadeaubon RUAN creatief € 25,00 

Tweede prijs:  kleurpakket + cadeaubon RUAN creatief € 15,00 

Derde prijs kleurpakket + cadeaubon RUAN creatief  € 10,00 

Het prijzenpakket zit in een leuke opbergkoffer.  

Artikel 6: Bekendmaking 

Alle deelnemers tot 10 jaar krijgen een kleine attentie bij het inleveren van hun tekening bij RUAN 

creatief, zolang de voorraad strekt. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht via e-mail op 

woensdag 7 maart 2018. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 10 maart 2018 in de winkel. 

De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Hij kan niet omgewisseld worden tegen geldelijke 

waarde of andere goederen en diensten. 

Er zijn nog extra prijzen te winnen, waarvan de prijswinnaars per e-mail bericht krijgen en deze 

prijzen kunnen afgehaald worden in de winkel tot 14 dagen na bekendmaking . 

Artikel 7: Privacy 

De informatie en persoonsgegevens die bij de wedstrijd verzameld worden zullen uitsluitend 

gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door RUAN creatief verkregen 

gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt.  

 


