
Toestemmingsformulier wettelijke voogd  
 
 
Leo, onze mascotte voor kinderen, is bevriend met veel kinderen over de hele wereld! Ze kunnen nu 

hun eigen versie van Leo tekenen en laten publiceren op de Phonak Leo-kalender 2018! 

 
Ik/wij 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Voor- en achternaam van de wettelijke voogd(en)) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Adres en telefoonnummer) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Contactgegevens e-mail, uitsluitend in geval van winst) 
 
 
verklaar dat mijn/ons kind 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Voor- en achternaam van het kind) 
 
 
toestemming heeft gekregen om deel te nemen aan een teken/kleurwedstrijd voor een 'Phonak Leo 
2018'-kalender die wordt uitgebracht door de afdeling Phonak-kinderaudiologie. 
 
Ik/wij ga(an) akkoord met de Algemene voorwaarden die zijn meegeleverd met dit document en 
ga(an) ermee akkoord dat de tekening/kleurplaat die door mijn/ons kind is gemaakt, kan worden 
gebruikt voor het uitbrengen van de 'Leo-kalender 2018'. We erkennen ook dat de kalender in 
afgedrukt formaat wordt gepubliceerd en gedistribueerd aan audiciens wereldwijd. 
 
 
Ik/wij ga(an) ermee akkoord dat de foto van mijn kind, zijn/haar voornaam, zijn/haar leeftijd en het 
land waarin hij/zij woont naast de tekening/het schilderij kan worden afgedrukt als aanvullende 
informatie.  
  
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum, Handtekening 



Algemene voorwaarden voor de tekenwedstrijd van de Leo-kalender 2018 

Door deel te nemen aan deze promotie gaat iedere deelnemer er volledig en onvoorwaardelijk mee 
akkoord en erkent iedere deelnemer dat deze Algemene voorwaarden bindend zijn. De promotor van de 
wedstrijd is Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa in Zwitserland; telefoonnummer:[+41 58 928 01 
01]. 
 
Vereisten voor tekening/inzending 

 Thema: schilder/teken je eigen Leo-mascotte voor de Leo-kalender 2018 

 Download de sjabloon op www.phonak.com/drawingleo en teken je eigen Leo binnen het 
rooster van de pagina (horizontaal formaat) 

 Stuur de oorspronkelijke tekening en het ondertekende toestemmingsformulier naar 
Phonak Communications AG, Pediatric Team, Att. Susanne Wenger, Laenggasse 17,  
3280 Murten, Zwitserland of naar uw lokale Phonak-vestiging. 

 Stuur een digitale portretfoto van uw kind naar susanne.wenger@phonak.com. Deze wordt 
naast de tekening van uw kind geplaatst, evenals zijn/haar naam, leeftijd en land.  
 

Periode van de wedstrijd 
De wedstrijd eindig op 1 september 2017, middernacht CET. Inzendingen die na deze datum en tijd 
worden ontvangen, komen niet in aanmerking. 
 
Prijzen 

De 12 winnaars ontvangen een Leo-pakket met onder andere een Leo-knuffel, boek en groeimeter. 
Phonak dekt de verzend- en verwerkingskosten. 
 
Winnaarselectie 
De winnaar wordt gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen door het team Phonak-
kinderaudiologie in Stäfa, Zwitserland. Winnaars worden telefonisch en per e-mail op de hoogte gebracht. 
De uitslag van de prijstrekking is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd. Een uitbetaling in geld 
of het overdragen van de prijs aan andere personen is niet mogelijk. De winnende tekeningen worden 
gepubliceerd op de website van de Leo-wedstrijd op 21 september 2017.  
 
Wijzigingen in de deelnameregels en voltooiing van de wedstrijd 
Sonova behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd volledig of gedeeltelijk en naar eigen oordeel te 
verlengen, annuleren of op te schorten en de prijzen uit te reiken aan de ontvangen in aanmerking 
komende inzendingen voor de datum van intrekking. Sonava is niet verantwoordelijk voor verloren, late, 
onleesbare, onjuiste of onnauwkeurige inzendingen door technische of menselijke fouten die kunnen 
optreden tijdens het verwerken van de inzendingen in de wedstrijd. 
 
Verlening van rechten 
Alle inzendingen moeten het originele werk zijn van het kind dat op de voorpagina wordt genoemd en de 
inzendingen mogen geen rechten van derden schenden, inclusief copyright, handelsmerken, persoonlijke 
of eigendomsrechten. 
De wettelijke voogd verleent Phonak het onbeperkte, overdraagbare, wereldwijde recht om de ingezonden 
tekening te gebruiken voor promotie en marketing van de Leo-kalender 2018. Dezelfde rechten worden 
bovendien verleend voor promotie van producten van Phonak-kinderaudiologie via social media-kanalen. 
De wettelijke voogd gaat ermee akkoord dat de tekening kan worden gecombineerd met andere 
afbeeldingen, tekst en illustraties en/of worden bewerkt, geknipt, bijgesneden, veranderd of anderszins 
worden aangepast door Phonak, zodat het geschikt is voor publicatie in de Leo-kalender 2018. 
 
Privacybeleid 

Phonak gebruikt en legt de foto van uw kind, zijn/haar naam en het e-mailadres uitsluitend vast in 
verband met de organisatie van de wedstrijd. Phonak deelt uw persoonlijke gegevens niet met andere 
partijen voor andere doeleinden. 
 
Jurisdictie 
De competitie en deze Algemene voorwaarden worden beheerd door de Zwitserse wet en alle conflicten 
zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zwitserland. Het is niet toegestaan 
om beroep te doen op de rechtbanken. 

mailto:susanne.wenger@phonak.com

