
Algemene Voorwaarden Schiphol in 2050 
 

1. De actie 

Denk mee over de toekomst van Schiphol. Hoe ziet Schiphol er uit in 2050? Stuur jouw 
toekomstvisie, -idee of –droom in en maak kans op mooie prijzen. 

Meedoen kan op twee manieren:  

1. in de tentoonstelling ‘100 jaar Schiphol – klaar voor Vertrek’  middels het opschrijven van 
je toekomstvisie op de daarvoor bestemde kaarten. 

2. Online via hart.amsterdammuseum.nl/schiphol en vul je reactie in op de pagina ‘Doe 
mee’. 

 

2. De Prijzen 

Maandprijs 

• Elke maand verloten we onder alle inzendingen van die maand kaartjes voor de Behind the 
Scenes Tour voor het hele gezin met een maximum van 6 kaarten per gezin.  

• De winnaar wordt op de hoogte gebracht per e-mail en per social media.  

 

Hoofdprijs 

• Alle inzendingen die via tentoonstelling en website zijn ingezonden tussen 16 september 
2016 en 19 april 2017 dingen mee voor het winnen van de volgende prijzen, aangeboden 
door Corendon: 
 
1. Een geheel verzorgde vliegvakantie voor 4 personen naar Ibiza 
2. Een overnachting in de 737 Cockpit Suite in het Corendon Vitality Hotel in Amsterdam 

voor 2 personen. Twee extra personen overnachten in een standaard 
tweepersoonskamer. 
 

• De hoofprijzen worden toegekend aan de twee beste inzendingen. 
• Het Amsterdam Museum maakt een voorselectie. 
• Deze inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit o.a.: Judikje Kiers, 

directeur van het Amsterdam Museum en Koos Noordeloos, senior manager airport 
Strategy and Development van Schiphol.  

• De winnaars van de hoofdprijzen worden op zondag 7 mei bekend gemaakt tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in het Amsterdam Museum, de inzenders die tot de voorselectie 
behoren worden hiervoor op 20 april ingelicht.  

• Inwisselen van de prijs geschiedt in overleg met Corendon. 
 
3. Wie mag er meedoen 

• Iedereen die woonachtig is in Nederland mag meedoen. 
• Kinderen jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben gevraagd aan ouder(s) of wettelijk 

voogd. 



• Medewerkers en vrijwilligers van het Amsterdam Museum zijn uitgesloten van deelname. 

 

4. Algemene bepalingen 
• Door deelname ga je akkoord met de algemene voorwaarden 
• Deelname aan de actie is gratis 
• Het opgeven van een geldig e-mailadres is verplicht om kans te maken op een prijs. 
• Je kan zo vaak meedoen als je wilt 
• Meedoen kan vanaf 16 september 2016 tot en met 19 april 2017 
• Het Amsterdam Museum behoudt het recht om reacties die kwetsend, racistisch of 

seksistisch zijn te verwijderen uit de tentoonstelling en op de website. 
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 
• Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet omgeruild worden voor andere 

producten. 
• De persoonsgegevens die in het kader van deze actie zijn verkregen worden alleen gebruikt 

voor correspondentie met de prijswinnaars en niet verstrekt aan derden. 
• Voor vragen over deze actie, neem contact met ons op via  

webredactie@amsterdammuseum.nl 

 

 

 


