
1. In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Aanbieder: Coöperatieve Rabobank U.A., handelende onder de naam Rabobank, Weena 770, 3014DA in 
Rotterdam. Rabobank doet dit in samenwerking met Bibliotheek aan den IJssel, Stationsplein 16, 2907MJ, Capelle 
aan den IJssel.
b)       Deelnemer: iedere natuurlijke persoon in Nederland die klant is bij Rabobank, die aan deze actie deelneemt 
en voldoet aan deze actievoorwaarden.
d) Actie: Digimaatje Rabobank & de Bibliotheek aan den IJssel
e) Actieperiode: Iedereen die per 1 maart 2022 t/m 31 december start met begeleidingstraject om digitaal 
vaardiger te worden. 
f ) Actiewebsite: rabobank.nl/rotterdam
2. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de 
Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
3. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de Aanbieder en is bedoeld om klanten van de 
Rabobank digitaal vaardiger te maken.
4. Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode.
5. Deelname staat open voor Deelnemers in de leeftijd van 18 tot 100 jaar die klant zijn bij Rabobank.
6 Om in aanmerking te komen voor de actie moet de Deelnemer het volgende doen: klanten van Rabobank 
die het traject Digimaatje na 20 weken afronden krijgen een jaarabonnement van de Bibliotheek cadeau. Een 
abonnement heeft een waarde van € 52 euro. 
7 Iedere Deelnemer mag maar één keer deelnemen aan de Actie.
8. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
9. Het cadeau bestaat uit een standaard abonnement van de Bibliotheek ter waarde van € 52 euro. Op de 
website bibliotheekaandenijssel.nl vind je precies wat je hiervoor krijgt. 
Indien deze prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de Aanbieder naar eigen inzicht deze prijs mogen 
vervangen door een andere prijs van gelijke waarde of gelijke strekking.
10. De deelnemer wordt als volgt bepaald: deelnemer is klant bij Rabobank en volgt maximaal in 20 weken 
een traject om digitaal vaardiger te worden. Na afronding van dit traject wordt door een medewerker van 
Rabobank in samenwerking met de Bibliotheek bepaald of degene een gratis standaard jaarabonnement van de 
Bibliotheek ontvangt.
11. De deelnemers krijgen persoonlijk bericht na het einde van de Actieperiode over de verdere afhandeling 
van deze actie.
12. Het jaarabonnement van de Bibliotheek is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met 
een vergelijkbare waarde.
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13. Over de uitslag, de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
15. Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd 
en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Aanbieder en de Bibliotheek aan den IJssel. Aanbieder 
behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze alleen beschikbaar aan de Bibliotheek aan den IJssel en verder 
niet aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie.
16. De Aanbieder kan de deelnemers vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele 
publiciteitscampagne van de Aanbieder inzake de Actie.
17. Vragen of klachten over deze Actie kunnen via email gestuurd worden naar 
communicatie.zh@rabobank.nl onder vermelding van ‘Actie Digimaatjes’.
18. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.
19. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van 
derde partijen.
20.  Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.


