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1.     Deelname aan de challenge is kosteloos.
2.     Deelname vindt plaats wanneer de deelnemer alle onderdelen heeft   
        volbracht (Scheepjes volgen op Instagram of Facebook, post(s) liken &    
        ingezonden motivatie via de Scheepjes website: www.scheepjes.com)   
        anders wordt de inzending niet meegenomen in de challenge.
a.     Eenmalige deelname per persoon.
b.     Deelname aan de challenge is alleen mogelijk via de website. 
         Aanmeldingen via social media worden niet meegenomen. 
c.     Deelname aan de challenge is alleen mogelijk voor personen vanaf 
        18 jaar of ouder.
d.     Indien een deelnemer geen social media heeft, kan er alsnog deelgenomen  
        worden wanneer dit vermeld wordt in de motivatie.                      
3.     Medewerkers van Scheepjes zijn uitgesloten van deelname 
        aan de challenge.
4.     De ‘Lucky Ones’ worden binnen een tijdsbestek van drie weken gekozen na  
        sluiting van de challenge op 20 juni. Alle inzendingen die nog gedaan   
        worden na het verstrijken van de inleverdatum van 20 juni 00:00 uur,   
        worden niet meer meegenomen in de challenge.
5.     Scheepjes is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te   
        wijzigen of de challenge zonder opgaaf van reden stop te zetten.
6.     De challenge is wereldwijd.
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1.     Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg 
        vrijgegeven of verstrekt aan derden.
2.     Persoonsgegevens worden vernietigd na a�oop van de challenge.
3.     Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
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1.    De winnaars (‘Lucky Ones’) van de Scheepjes Lucky Yarn Box worden   
       gekozen door de redactie van Scheepjes. 
2.    Van de 165 ‘Lucky Ones’ worden er twee winnaars gekozen die ge�lmd      
       zullen worden voor een campagne video. Deze keuze zal gemaakt worden  
       door de redactie van Scheepjes.
3.    De ‘Lucky Ones’ krijgen persoonlijk bericht via het e-mailadres dat is   
       gebruikt voor het inzenden van de motivatie.
4.    ‘Lucky Ones’ worden vriendelijk verzocht om binnen twee maanden na   
       ontvangst van Lucky Yarn Box een foto van een Work In Progress én een               
       foto van het eindresultaat te delen op social media met de hashtag   
       #scheepjessmile. Uit de inzendingen maakt Scheepjes een selectie van   
       foto’s welke gedeeld zullen worden op de social media kanalen. Indien je  
       een foto instuurt ga je er mee akkoord dat deze gebruikt kan worden op  
       onze social media kanalen.
5.    De ‘Lucky Ones’ worden vriendelijk verzocht om een origineel ontwerp te  
       maken waarbij alleen gebruikt wordt gemaakt van de Scheepjes garen uit      
       de Lucky Yarn Box. De deelnemer is verantwoordelijk om ervoor te zorgen  
       dat hun creatie origineel en hun eigen unieke ontwerp is.
6.    Wanneer een ‘Lucky One’ zich niet binnen twee weken na bekendmaking  
       meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
7.    Over de door Scheepjes gekozen winnaars nog verliezers, kan niet   
       gecorrespondeerd worden.
8.    Scheepjes is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij 
       vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
9.    Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de  
       hoogte gesteld.
10.  Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander            
       product of een geldbedrag.
11.  Scheepjes is niet verantwoordelijk voor het verliezen of niet aankomen   
       van de boxen. Als er aangetoond kan worden dat de box niet ontvangen  
       is en kwijt is geraakt door het postbedrijf, kan er wel een tweede box   
       worden verzonden.
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