OFFICIËLE REGELS VOOR
De ACTIVPANEL GRANT NEDERLAND 2019
GEEN AANKOOP VEREIST VOOR DE TOEKENNING VAN EEN GRANT
De ActivPanel Grant Nederland 2019 (de “Grant”) wordt bepaald door deze officiële
regels (de “Officiële Regels”). Door deel te nemen gaan alle individuele indieners van
een aanvraag voor een of meer Grants (de “Aanvrager” of “Aanvragers”) akkoord
met deze Officiële Regels. De Grant is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving en is niet geldig buiten Nederland en waar het wettelijk verboden is.
Naam en doel van de Grant: Dit is de ActivPanel Grant Nederland 2019 (de “Grant”).
Het doel van dit Grant is de bevordering van het gebruik van het ActivPanel product
van Promethean voor scholen die behoefte gebruik van een ActivPanel product en
om onderwijzers aan te moedigen om na te denken over hoe een ActivPanel een
positieve invloed kan hebben op hun leerlingen.
Sponsor van de Grant: Promethean Limited, gevestigd te Promethean House, Lower
Philips Road, Blackburn, Lancashire UK BB1 5TH, Verenigd Koninkrijk, is de “Sponsor” van
dit Grant.
Duur van de Grant: De Grant begint op 22 januari 2019 om 10:00 a.m. MiddenEuropese zomertijd (“CEST”) en eindigt op 31 maart om 23:59 CEST (de
“Programmaperiode”). De Sponsor is in het bezit van apparatuur voor de officiële
tijdwaarneming. Om in aanmerking te komen moet iedere individuele Grantaanvraag
uiterlijk op of vóór 31 maart 2019, 23:59 CEST, worden ingevuld en ingezonden.
Grantaanvragen die om welke reden dan ook na de bovengenoemde datum en tijd
worden ingediend zullen worden gediskwalificeerd.
Wie kan een Grant aanvragen? Tenzij hierin anders is bepaald, staat dit Grant open
voor alle afzonderlijke scholen, schooldistricten of onderwijsinstellingen in Nederland die
voldoen aan de eisen van de Grant en die deze Officiële Regels naleven (“In
Aanmerking Komende Aanvragers”).
De volgende categorieën personen komen NIET in aanmerking voor deelname aan dit
Grant: (1) individuen, (2) entiteiten of organisaties die geen scholen zijn, (3) de Sponsor
en zijn werknemers, functionarissen en bestuurders en daaraan gelieerde
ondernemingen, dochterondernemingen, distributeurs, retailers, drukkerijen, reclameen promotiebureaus en alle andere ondernemingen die verbonden zijn met de opzet
of de uitvoering van dit Grant (hierna samen de “Uitgesloten Partijen”) en de leden van
de onmiddellijke familie of het huishouden van een van de hierboven vermelde
personen, ongeacht of zij al dan niet verwant zijn. Onder “onmiddellijke familieleden”
vallen, voor de doeleinden van dit Grant, ouders (inclusief schoonouders), broers en
zussen (inclusief stiefbroers of stiefzusters), kinderen (inclusief stiefkinderen), kleinkinderen
(inclusief stiefkleinkinderen) en elk van hun partners.
Hoe vraag u een Grant aan? Om een Grant aan te vragen moet iedere In Aanmerking
Komende Aanvrager deze stappen volgen:
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1.

Maak een video voor de Grantaanvraag die op een creatieve manier duidelijk
maakt: (a) waarom uw school een ActivPanel scherm voor in het klaslokaal nodig
heeft, (b) hoe u en andere onderwijzers van uw school een ActivPanel zouden
gebruiken en (c) de soorten inhoud die u in lessen zou kunnen verwerken met
behulp van een ActivPanel; en

2.

Ga naar www.Prometheanworld.com/NL-Grant om het aanvraagformulier in te
vullen, upload uw video en verstuur uw Grantaanvraag naar de Sponsor. Uw
Grantaanvraag moet de volgende informatie bevatten: (1) de voor- en
achternaam van de Schoolvertegenwoordiger, e-mailadres, telefoonnummer en
functie bij de school van de Aanvrager en (2) de naam van de school van de
Aanvrager. Voor de doeleinden van deze Officiële Regels wordt met
Schoolvertegenwoordiger bedoelt de individuele persoon die de Grantaanvraag
namens de school van de Aanvrager indient.

Deelname is kosteloos; binnen de limiet voor toekenning kunnen meerdere aanvragen
worden ingediend: Aan de indiening van een Grantaanvraag zijn geen kosten of lasten
verbonden. In Aanmerking Komende Aanvragers mogen zoveel afzonderlijke
Grantaanvragen indienen als zij willen. Er kan echter maar één (1) Grant worden
toegekend per school en geen enkele school zal meer dan één (1) Grant ontvangen.
Voor alle duidelijkheid: als een In Aanmerking Komende Aanvrager één (1)
Grantaanvraag indient en als de Grantaanvraag van de In Aanmerking Komende
Aanvrager door de Jury wordt uitgeroepen tot een Grantwinnaar, dan zal de school
van de In Aanmerking Komende Aanvrager één (1) gerenoveerd ActivPanel
ontvangen. Een ander voorbeeld: als een In Aanmerking Komende Aanvrager
meerdere Grantaanvragen indient, en als één of meer van deze Grantaanvragen door
de jury wordt/worden uitgeroepen tot Grantwinnaar, dan zal de school van de In
Aanmerking Komende Aanvrager nog steeds maar één (1) gerenoveerd ActivPanel
ontvangen, ongeacht het aantal Grantaanvragen dat wordt uitgeroepen tot
Grantwinnaar.
Aanvraagcriteria van de Grant:
1. Alle Grantaanvragers moeten alle toestemmingen (waaronder, maar niet
uitsluitend, ouderlijke toestemming) verkrijgen of hebben verkregen die vereist,
noodzakelijk of passend zijn voor het gebruik van video’s, afbeeldingen of andere
inhoud, waaronder, maar niet uitsluitend, video’s of afbeeldingen van leerlingen of
andere inhoud met betrekking tot leerlingen, die deel uitmaken van de
Grantaanvraag of van materiaal dat door de Sponsor wordt vergaard tijdens een
bezoek aan de school van de Grantwinnaar. Op schriftelijk verzoek van de
Sponsor worden alle dergelijke toestemmingen aan de Sponsor verstrekt.
2.

Iedere Aanvrager verleent aan de Sponsor en iedere onderneming die
zeggenschap uitoefent over de Sponsor, onder zeggenschap staat van de
Sponsor, of gezamenlijk met de Sponsor onder zeggenschap staat van een derde,
een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en
volledig sub-licentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, wijziging, aanpassing,
redactie, publicatie, vertaling, creatie van ervan afgeleide werken, distributie,
weergave en andere exploitatie van iedere Grantaanvraag (of een deel
daarvan) die de Aanvrager voor dit Grant indient, in de hele wereld en via alle
media (inclusief de website van de Sponsor of in video’s of elektronische vormen
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van communicatie, en in gedrukte publicaties), ongeacht of deze nu bekend zijn
of hierna worden ontwikkeld en ongeacht of de Grantaanvraag al dan niet wordt
uitgeroepen tot Grantwinnaar.
3.

Iedere Grantaanvraag die voor dit Grant wordt ingediend moet een origineel werk
zijn en mag niet het volgende bevatten: (i) inhoud waarvoor de Aanvrager niet alle
rechten heeft die noodzakelijk zijn om de hierin beschreven licentie aan de Sponsor
te verlenen of (ii) afbeeldingen van personen voor wie de Aanvrager niet beschikt
over het recht en de toestemming van de juiste partij om die afbeeldingen te
gebruiken voor alle doeleinden die worden beoogd in deze Officiële Regels.
Bovendien mogen alle Grantaanvragen die voor dit Grant worden ingediend niet
in overtreding zijn van wettelijke voorschriften, auteursrechten, handelsmerken,
publiciteitsrechten, privacy rechten of andere rechten van derden en mogen
geen lasterlijke beweringen, bedreigingen van personen, plaatsen, bedrijven of
groepen bevatten en mogen geen ander gevaarlijk gedrag of onaanvaardbare
kleding of versieringen weergeven of beschrijven, en mogen geen onfatsoenlijke
gedragingen, godslastering of aanstootgevende inhoud weergeven of
beschrijven. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken
Grantaanvragen die voor dit Grant worden ingediend te diskwalificeren als de
Grantaanvraag in kwestie naar het oordeel van de Sponsor, de Sponsor op
negatieve wijze noemt, portretteert of op een andere manier negatieve weerslag
heeft op de Sponsor of andere personen of entiteiten, of niet voldoet aan deze
Officiële Regels.

4.

Alle Grantaanvragen die worden ingediend voor dit Grant moeten in het
Nederlands worden ingediend.

Selectie van de winnaar van de Grant: De Sponsor zal een panel van juryleden
benoemen dat bestaat uit werknemers van de Sponsor of andere personen met
ervaring in de onderwijswereld (de “Jury”). De leden van de Jury worden uitsluitend
gekozen door de Sponsor. Iedere ingediende Grantaanvraag wordt door de Jury
beoordeeld op basis van de volgende criteria: De behoefte van de school van de In
Aanmerking Komende Aanvrager, de impact die een ActivPanel zal hebben op de
lessen, de creativiteit van de Grantaanvraag en de betrokkenheid van leerlingen bij de
Grantaanvraag. Deze criteria, die meer specifiek worden beschreven in Bijlage A,
worden door de Jury gebruikt om iedere ingediende Grantaanvraag te evalueren en
te beoordelen om te bepalen welke Beurzen worden toegekend in het kader van dit
Grant.
Grantwinnaars krijgen bericht op of voor het einde van de werkdag van 15 april 2019
per e-mail (de “Toekenningse-mail”) die de Sponsor stuurt naar het e-mailadres dat de
In Aanmerking Komende Aanvrager aan de Sponsor heeft vertrekt via
www.prometheanworld.com/NL-Grant.
Toekenning van Grant: Er worden maximaal tien (10) Grants toegekend in het kader
van dit Grant. Iedere Grantwinnaar die als zodanig wordt bekroond door de Jury
ontvangt één (1) gerenoveerd ActivPanel als de Grant die wordt toegekend via dit
Grant en op voorwaarde van de beperking dat er slechts één (1) Grant per school kan
worden toegekend via dit Grant. Geen enkele school kan meer dan één (1)
gerenoveerd ActivPanel ontvangen in het kader van dit Grant.
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In de prijs is inbegrepen de montage van het ActivPanel op een geschikte muur door de
externe voorkeursinstallateur van Promethean. De Grantwinnaar kan kiezen voor een
mobiele stand in plaats van muurmontage van zijn gerenoveerde ActivPanel. Er mag
niet om alternatieve prijzen worden gevraagd, maar Promethean behoudt zich het recht
voor om de prijs of prijzen zo nodig te vervangen. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld
voor contanten en de prijs of prijzen kunnen niet aan andere personen of scholen
worden overgedragen. De gerenoveerde ActivPanels die worden geleverd als de Grant
worden zonder garantie geleverd op “AS IS” basis (in de staat waarin zij verkeren).
Winnaars kunnen ervoor kiezen om het gerenoveerde ActivPanel op een mobiele stand
te monteren, in plaats van muurmontage, maar de aankoop van de mobiele stand en
extra kabels die eventueel nodig zijn komen voor rekening van de Grantwinnaar.
Selectie van de winnaar van de Grant: Iedere winnaar van een Grant moet binnen
vijftien (15) werkdagen na de datum van de Toekenningse-mail die door de Sponsor
wordt gestuurd op die e-mail antwoorden. Als een Grantwinnaar niet binnen vijftien
(15) werkdagen op de Toekenningse-mail van de Sponsor antwoordt, dan behoudt de
Sponsor zich het recht voor om de Toekenning van de Grant in te trekken en is de
Sponsor niet verplicht om een andere Grantwinnaar te selecteren of te reserveren en in
dat geval vervalt de Toekenning van de Grant. De Sponsor is niet verantwoordelijk
voor e-mails die door de e-mail- of spamfilter van de Grantwinnaar worden
geblokkeerd of wanneer de Grantwinnaar niet tijdig antwoordt op de Toekenningsemail van de Sponsor.
ALLE MOGELIJKE GRANTWINNAARS ZULLEN DOOR DE SPONSOR WORDEN GEVERIFIEERD. DE
BESLISSINGEN VAN DE SPONSOR ZIJN DEFINITIEF EN BINDEND IN ALLE KWESTIES DIE
VERBAND HOUDEN MET DIT GRANT.
Verificatie van de Grantwinnaar: Iedere afzonderlijke Grantwinnaar moet blijven
voldoen aan alle voorwaarden van deze Officiële Regels. Iedere toekenning van een
Grant is (i) afhankelijk van naleving door de Grantwinnaar van alle eisen die de Sponsor
in redelijkheid kan stellen voor de doeleinden van de toekenning van de Grant en (ii)
onderworpen is aan alle voorwaarden van deze Officiële Regels, inclusief, maar niet
beperkt tot, de Voorwaarden voor toekenning die zijn beschreven in deze Officiële
Regels.
De beslissingen van de Sponsor met betrekking tot alle aangelegenheden in verband
met dit Grant zijn definitief.
Geen vervanging of uitwisseling: Zowel de Grantwinnaar als de school van de
Grantwinnaar mogen de Grant niet vervangen, uitwisselen of de waarde van de Grant
(de waarde van het ActivPanel) verrekenen met hogere kosten of alternatieve
toekenningen of prijzen. Toegekende Grant zijn niet-overdraagbaar.
In het geval dat geen enkele In Aanmerking Komende Aanvrager een Grant wint die is
omschreven in deze Officiële Regels, dan zal de betreffende Grant niet worden
toegekend en door de Sponsor worden achtergehouden.
Procedure voor het claimen van toegekende Grant door Grantwinnaars:
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1.

Alle geclaimde Grants zijn onderhevig aan goedkeuring en verificatie door de
Sponsor. Als een potentiële winnaar de voorwaarden van deze Officiële Regels
niet naleeft, dan komt hij niet langer in aanmerking om een toegekende Grant te
claimen en is de Sponsor ontslagen van alle aansprakelijkheid met betrekking tot
enige claim van een Aanvrager, potentiële Grantwinnaar of Grantwinnaar.

2.

De Sponsor kan van de ontvanger van een Grant verlangen dat het fiscale
nummer van de ontvanger of andere informatie wordt overgelegd die vereist kan
zijn om te voldoen aan de toepasselijke belastingaangifte of andere fiscale
voorschriften. Iedere ontvanger van een Grant is uitsluitend zelf verantwoordelijk
voor de voldoening van alle fiscale verplichtingen van welke soort of aard dan ook
die toewijsbaar zijn aan de ontvangst van een Grant door de In Aanmerking
Komende Aanvrager.

Voorwaarden voor toekenning: De voorwaarden voor toekenning van iedere Grant
omvat de verplichting en verbintenis van de Grantwinnaar om:
1.
met de Sponsor een wederzijds geschikte tijd overeen te komen, binnen
negentig (90) dagen na de datum van ontvangst van de Toekenningse-mail, voor de
levering en installatie van het gerenoveerde ActivPanel dat als Grant is toegekend; en
2.
de Sponsor toe te staan om op een wederzijds geschikt tijdstip na de installatie
van het toegekende ActivPanel in de school van de Aanvrager de school van de
Aanvrager te bezoeken om video’s op te nemen, foto’s te nemen van het gebruik van
de toegekende Grant door de Grantwinnaar, en te praten met onderwijzers die de
toegekende Grant gebruiken en hun uitspraken op te nemen, en om alle materialen
en informatie die tijdens een dergelijk bezoek worden verkregen te gebruiken voor
public relations en marketingdoeleinden van de Sponsor.
Overige regels en beperkingen: Door deel te nemen gaat iedere Aanvrager ermee
akkoord om alle Gevrijwaarde Partijen te vrijwaren voor en tegen alle aanspraken,
verliezen, vorderingen of de vergoeding van schade van welke aard dan ook,
ongeacht of het feitelijke, incidentele of gevolgschade betreft, voor lichamelijk letsel
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overlijden), schade, verliezen of onkosten die
voortvloeien uit of verband houden met de deelname door de Aanvrager aan dit
Grant, of de aanvaarding, het bezit, of het gebruik/misbruik van een Grant, of
deelname aan activiteiten die verband houden met de toekenning (waaronder, maar
niet uitsluitend, reizen of daarmee verband houdende activiteiten) en om alle
aansprakelijkheid daarvoor te aanvaarden. De Gevrijwaarde Partijen zijn niet
aansprakelijk jegens Grantwinnaars of anderen wanneer de Grant of een deel daarvan
niet wordt verstrekt als gevolg van overmacht, handelingen, reguleringen, bevelen of
verzoeken van een overheidsinstelling, het falen van apparatuur, terroristische
handelingen, oorlog, brand, ongewoon zwaar weer, embargo’s, arbeidsgeschillen of
stakingen, tekorten aan arbeidskracht of materiaal, iedere vorm van onderbreking van
vervoer of een andere oorzaak buiten de eigen macht van de Gevrijwaarde Partijen.
Alle Aanvragers zijn beperkt tot het gebruik van gewone en gangbare
computerapparatuur, mobiele telefoonapparatuur, draagbare elektronische
apparatuur, internetverbinding en mobiele netwerken. De Sponsor wijst alle
aansprakelijkheid af voor het onvermogen van een Aanvrager of potentiële Aanvrager
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om een inzending te voltooien of voort te zetten als gevolg van niet naar behoren
functionerende apparatuur, druk bezette lijnen, ongewilde onderbreking van
verbindingen, handelingen buiten de macht van de Sponsor of anderszins. De Sponsor
wijst alle aansprakelijkheid af voor inzendingen die niet worden ontvangen als gevolg
van technische problemen of fouten in de doorgifte.
De Sponsor wijst alle aansprakelijkheid af voor lichamelijk letsel of schade die wordt
toegebracht aan de computer, mobiele telefoon of andere draagbare elektronische
apparatuur van een Aanvrager of een derde die wordt gebruikt door een Aanvrager
of potentiële Aanvrager in verband met, of als resultaat van, deelname aan dit Grant.
De Sponsor behoudt zich het recht voor om deze Grant te annuleren, wijzigen of te
beëindigen als, naar het oordeel van de Sponsor, bedrog, misdraging of technische
storingen de integriteit van de Grant aantasten of bedreigen, of als een computervirus,
bug, of ander technisch probleem het beheer, de beveiliging of functionering van de
Grant verstoort. In het geval van vroegtijdige beëindiging van de Grant behoudt de
Sponsor zich het recht voor om de potentiële Grantwinnaar of Grantwinnaars te
selecteren uit alle in aanmerking komende Grantaanvragen die naar behoren zijn
ingediend op de datum en het tijdstip van de beëindiging.
Als door omstandigheden buiten de macht van de Sponsor een gebeurtenis die
verband houdt met deze Grant of de toekenning van een Grant wordt vertraagd,
verzet, uitgesteld of geannuleerd, dan behoudt de Sponsor zich het recht voor, maar
is niet verplicht, om de Grant te annuleren of te wijzigen en is de Sponsor niet
gehouden om een Grant toe te kennen of een vervangende Grant of prijs toe te
kennen.
In geval van geschillen: Door deel te nemen aanvaardt iedere Aanvrager dat (i) alle
geschillen, vorderingen en grondslagen voor vorderingen die voortvloeien uit of
verband houden met dit Grant, of toegekend of toe te kennen Grant afzonderlijk
worden beslecht zonder gebruikmaking van enige vorm van collectieve procedures; (ii)
alle vorderingen, vonnissen en scheidsrechterlijke uitspraken beperkt zijn tot de
daadwerkelijke gemaakte kosten, inclusief kosten die verband houden met de
indiening van een Grantaanvraag of deelname aan dit Grant, maar in geen geval
kosten van juridische bijstand; en dat (iii) onder geen enkele omstandigheid
schadevergoeding aan de Aanvrager zal worden toegekend, en dat de Aanvrager
hierbij alle rechten tot vordering van punitieve schadevergoeding, of de vergoeding
van incidentele en gevolgschade, en dat de Aanvrager afstand doet van alle rechten
tot vermenigvuldiging of andere verhoging van schadevergoedingen. Op alle
aangelegenheden en vragen over de opvatting of interpretatie van deze Officiële
Regels is het recht van Engeland en Wales van toepassing. Op alle aangelegenheden
en vragen met betrekking tot de geldigheid of uitvoerbaarheid van deze Officiële
Regels, of de rechten en plichten van de Aanvrager en Sponsor in verband met dit
Grant is het Nederlandse recht van toepassing.
Privacy: Door deel te nemen aan dit Grant erkent en aanvaardt iedere Aanvrager dat
de Sponsor de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer kan verzamelen van de
persoon die de Grantaanvraag namens de school van de Aanvrager indient, evenals
andere informatie waarvan de verzameling door de Sponsor redelijk, noodzakelijk en
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passend wordt geacht. De Sponsor kan deze informatie gebruiken voor het beheer
van dit Grant en voor andere rechtmatige doeleinden.
De Aanvrager kan contact opnemen met de Sponsor, of vragen of mogelijke
problemen in verband met privacy melden door:
 Een e-mail naar de Sponsor te sturen via privacy@prometheanworld.com; of
 Naar de Sponsor te schrijven op het volgende adres: Promethean Limited,
t.a.v. Privacy Officer, Promethean House, Lower Philips Road, Blackburn,
Lancashire UK BB1 5TH, Verenigd Koninkrijk. Vermeld uw e-mailadres en
telefoonnummer in uw correspondentie, samen met de informatie die nodig
is om uw verzoek te ondersteunen.
Lijst van Grantwinnaars: U kunt een kopie van deze Officiële Regels of de namen van
de Grantwinnaars verkrijgen door een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde
envelop te sturen naar: Promethean Limited, t.a.v.: 2019 Netherlands ActivPanel Grant
Program, Promethean House, Lower Philips Road, Blackburn, Lancashire UK BB1 5TH,
Verenigd Koninkrijk. Geef aan om welke informatie u verzoekt. Verzoeken om
informatie over deze Officiële Regels of de Grantwinnaars moeten uiterlijk op 30 april
2019 zijn ontvangen.
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Bijlage A
Beoordelingscriteria voor Grantaanvragen

35%

BEHOEFTE VAN DE SCHOOL
Dit criterium houdt rekening met het aantal, de ouderdom en de staat van de
Flatscreen panels voor klaslokalen die de Aanvrager momenteel heeft.
Een Aanvrager die geen of een beperkt aantal Flatscreen panels voor
klaslokalen heeft, zal hoger scoren in deze categorie.

35%

IMPACT OP LESSEN
Dit criterium houdt rekening met de beschrijving door de Aanvrager van de
manier waarop het ActivPanel zal worden gebruikt om lessen te verbeteren.
Een aanvrager die kan aantonen welke applicaties, middelen of tools de
onderwijzers van de Aanvrager zouden willen gebruiken met een
ActivPanel in het klaslokaal, hoe een ActivPanel zou worden gebruikt voor
samenwerkend leren, hoe een ActivPanel de betrokkenheid van
leerlingen zou kunnen vergroten en hoe de leerlingen van de Aanvrager
zouden kunnen profiteren van het gebruik van een ActivPanel zal hoger
scoren in deze categorie.

30%

CREATIVITEIT VAN DE GRANTAANVRAAG
Dit criterium houdt rekening met de creativiteit waarvan de Aanvrager blijk geeft
in de Grantaanvraag, zoals de betrokkenheid van de leerlingen van de
Aanvrager en onderwijzen en het gebruik van video, foto’s, posters,
presentatiedia’s of ander materiaal.
Een Aanvrager doe een Grantaanvraag indient die duidelijk blijk geeft
van de betrokkenheid van leerlingen en onderwijzers van de Aanvrager
en die creatief gebruik maakt van video, foto’s, posters, presentatiedia’s
of ander materiaal om de behoefte van de School aan te tonen zal
hoger scoren in deze categorie.

N.B.: Wij verwelkomen de betrokkenheid van leerlingen van de Aanvrager bij
Grantaanvragen, maar verzeker u ervan dat alle vereiste toestemmingen, inclusief alle
vereiste ouderlijke toestemming, zijn verkregen voordat u leerlingen betrekt bij een
Grantaanvraag. Betrokkenheid van leerlingen bij een Grantaanvraag is niet verplicht.
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