
 

 

Reglement Rotary Bouwt 

1.  Organisatie 

1.1  De blokken bouwmiddag ‘Rotary Bouwt’ (hierna ‘bouwmiddag’) wordt georganiseerd 
door Rotaryclub Lansingerland, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40398660 (hierna ‘RC Lansingerland/vh Rottemeren’). 
www.rc-lansingerland.nl 

1.2  Wie deelneemt aan deze bouwmiddag verklaart zich akkoord met het volledige 
reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze bouwmiddag. 

1.3  RC Lansingerland is gerechtigd dit reglement te wijzigen voor niet-essentiële bepalingen. 

1.4  Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle om, 
behoudt Rotaryclub Lansingerland zich het recht voor om de bouwmiddag of een deel 
ervan uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels, de prijzen en de 
informatie met betrekking tot de bouwmiddag uit te stellen, in te korten of te 
annuleren. 

1.5 De in artikel 1.3 en 1.4 bedoelde wijzigingen worden van kracht na kennisgeving aan de 
deelnemer(s) via het opgegeven e-mailadres. De kennisgeving van de wijziging gebeurt 
tegelijk aan alle geregistreerde deelnemers. 
 

2.  Deelnamevoorwaarden – verloop van de bouwmiddag 

2.1  Deelname aan de bouwmiddag is slechts mogelijk indien een uitdrukkelijke 
toestemming tot deelname door een ouder of voogd voorligt in geval van een 
minderjarige deelnemer. 

2.2 Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing voor alle deelnemers. 

2.3 Je schrijft je in als team van twee personen (twee kinderen of een volwassene en een 
kind samen) of als individu. Mocht je geen teammaatje hebben neem dan contact op 
met RC Lansingerland (info@rotarybouwt.nl). Mogelijk kunnen wij je aan iemand 
koppelen.  

 Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt EUR 17,50 per persoon voor: 

i.  deelname aan de bouwmiddag; 

ii.  twee drankjes en een tussendoortje tijdens de bouwmiddag; en 

iii. draag je je steentje bij aan onze actie voor Dokhaven. 



Inschrijven kan bij voorkeur via onze website www.rotarybouwt.nl of mail naar 
info@rotarybouwt.nl. 

2.4  Om deel te nemen aan deze bouwmiddag dient uiterlijk 31 december 2022 het 
inschrijfgeld ten bedrage van EUR 17,50 per persoon te zijn ontvangen op bankrekening 
NL48 RABO 0152 6491 58 ten name van Rotaryclub Lansingerland (vh de Rotaryclub de 
Rottemeren) onder vermelding van: Bouwmiddag en je naam. 

2.5 De aanmelding sluit 31 december 2022.  

2.6  Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen. 

2.7 Niet (tijdig) betalen van het inschrijfgeld betekent geen deelname. 

2.8 Als een deelnemer na betaling van het inschrijfgeld niet deelneemt aan de Bouwmiddag 
geeft dat geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. 

 

3.  Bouwmiddag 

3.1 De bouwmiddag vindt plaats op woensdag 25 januari 2023 van 13:00 uur tot 17:30 uur. 

3.2 De bouwtijd tijdens de bouwmiddag bedraagt drie uur. 

3.3 De locatie waar de bouwmiddag zal worden gehouden is basisschool De Klipper, locatie 
Gouden Uillaan, met adres Gouden Uillaan 28, 2652 KJ Berkel en Rodenrijs. 

 

4.  Uitreiking prijzen 

4.1  Er zullen drie bouwwerken, gebouwd tijdens de bouwmiddag, in de prijzen vallen.  

4.2  Een jury zal de drie bouwwerken kiezen, waarbij onder meer gekeken zal worden naar 
originaliteit, creativiteit en kleurrijkheid. 

4.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. 

4.4 In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van 
misbruiken, misleiding of bedrog behoudt RC Lansingerland zich uitdrukkelijk het recht 
voor om de prijs terug te vorderen, dan wel een schadeloosstelling ter waarde van de 
prijs, ook als de fraude, het misbruik of de onregelmatigheid wordt vastgesteld nadat de 
prijs (onterecht) werd toegekend. 

4.5 In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van 
misbruiken, misleiding of bedrog behoudt RC Lansingerland zich uitdrukkelijk het recht 
voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere 
bouwmiddagen uit te sluiten. 

4.6 De uitslagen van de bouwmiddag zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet 
worden aangevochten door de deelnemers. 



 

5.  Persoonsgegevens 

5.1 De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze bouwmiddag dat 
zijn/haar persoonsgegevens door RC Lansingerland worden opgenomen en bewaard in 
een elektronisch bestand, om zo de organisatie en het goede verloop van de 
bouwmiddag te verzekeren. De persoonsgegevens zullen voor geen andere doeleinden 
gebruikt worden.  

5.2 Beeldmateriaal, naam en leeftijd mag getoond worden op sociale media en op 
www.rotarybouwt.nl en op www.rc-lansingerland.nl.  

6. Aansprakelijkheid 

6.1  Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen 
worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege RC Lansingerland. 

6.2  RC Lansingerland is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, 
ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen 
van één van de prijzen en/of deelname aan de bouwmiddag. 

6.3 Indien RC Lansingerland genoodzaakt is de bouwmiddag uit te stellen, in te korten of in 
te trekken of het reglement Rotary Bouwt te wijzigen kan RC Lansingerland hiervoor op 
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

6.4 De rechtbank van Rotterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen 
omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de 
interpretatie van het huidige bouwmiddag reglement van Rotary Bouwt. 

 


