Voorwaarden voor deelname
De competitie / winactie "Win een Artis opzetwastafel van Villeroy & Boch” wordt georganiseerd
door Villeroy & Boch, Bad & Wellness, Computerweg 22, 3504 AD Utrecht, de Nederlandse vestiging
van Villeroy & Boch AG, Saaruferstraße 1-3, 66693 Mettlach en is conform de Gedragscode
Promotionele Kansspelen.
De winactie start op 01.09.2018 en eindigt op middernacht 23.09.2018 (CET).

§ 1 Deelnemers
(1)

Deelname aan deze winactie is mogelijk door iedereen van 18 jaar of ouder met een woon- en
verblijfadres in Nederland.

(2)

Werknemers van Villeroy & Boch en hun partners en familieleden zijn uitgesloten van
deelname. Dit geldt ook voor relaties die betrokken zijn bij het opzetten van deze actie.

(3)

Om deel te kunnen nemen aan de winactie moeten alle opgegeven data correct zijn en naar
waarheid ingevuld, anders wordt de deelnemer gediskwalificeerd. De deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor het correct verstrekken van de gevraagde informatie.

(4)

Deelname aan de winactie is gratis en niet afhankelijk van de aankoop van producten of
diensten.

§ 2 Implementatie
(1)

Om deel te nemen aan de winactie, moeten deelnemers een compleet ingevuld formulier
verzenden. Door op de ‘Verzenden’ knop te klikken, gaat de deelnemer akkoord met deze
voorwaarden en bevestigt daarmee dat aan al deze voorwaarden is voldaan.

(2)

De winnaar wordt willekeurig getrokken en kan een Artis opzetwastafel rond in de kleur
“Powder” winnen (artikel 417943BCT0 met een retail verkoopprijs van € 413,00). In totaal
worden er 3 winnaars getrokken.

(3)

De winnaars worden willekeurig getrokken uit alle deelnameformulieren die voor 23.09.2018
middernacht zijn ontvangen en worden via mail geïnformeerd. De winnaars worden gevraagd
om zijn/haar woonadresgegevens te verstrekken om de prijs te kunnen leveren. Indien de
winnaar geen adres opgeeft binnen een week na dit verzoek, zal hij/zij geen recht meer hebben
op deze prijs en zal er een nieuwe winnaar getrokken worden.

(4)

De winnaar ontvangt 2 entreekaarten voor de “vtwonen & designbeurs 2018” in de RAI in
Amsterdam. De winnaar ontvangt hier de waardecheque die recht geeft op de gewonnen prijs.
De winnaar gaat akkoord met deelname aan deze prijsuitreiking. Indien de winnaar hier niet aan
deel wil nemen, verliest hij/zij het recht op de gewonnen prijs.

(5)

De prijs wordt alleen geleverd in Nederland.

(6)

De deelnemers gaan akkoord dat foto’s van de prijsuitreiking worden gepubliceerd op de
Villeroy & Boch website en social media kanalen.

§ 3 Aansprakelijkheid
(1)

Voor schade die ontstaat anders dan door schade aan leven, lichaam of gezondheid, is V & B
alleen aansprakelijk op voorwaarde dat ze het resultaat zijn van opzettelijk of grove nalatigheid,

of het resultaat van verwijtbare schending van een fundamentele contractuele verplichting door
V & B, haar werknemers of zijn relaties. Elke verdere aansprakelijkheid voor compensatie is
uitgesloten.
(2)

Anders dan als gevolg van opzettelijke of grove nalatigheid, schending van een
hoofdverplichting of letsel aan leven, lichaam of gezondheid door V & B, zijn werknemers of
relaties, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typisch voorzienbare schade op het moment van
afsluiten van de overeenkomst en, bovendien, beperkt tot het gemiddelde bedrag van de
typische schade voor de overeenkomst.

(3)

De bepalingen in de Product Liability Act blijven onaangetast.

§ 4 Eerdere stopzetting van de winactie
Villeroy & Boch behoudt zich het recht voor om de winactie stop te zetten op elk moment en zonder
aankondiging en zonder opgave van redenen. Villeroy & Boch mag dit in het bijzonder toepassen in
heet geval van technische of juridische oorzaken die ervoor zorgen dat de trekking van een winnaar
niet correct kan verlopen, zoals een aanval van hackers op de website. In deze gevallen hebben de
deelnemers geen recht op hoger beroep.

§ 5 Gegevensbescherming bij deelname aan de winactie
(1)

Om deel te nemen aan de winactie zal de deelnemer de gevraagde persoonlijke gegevens
verstrekken

(2)

Villeroy & Boch zal deze gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor het uitvoeren van
deze winactie.

(3)

Aanvullende informatie over dit onderwerp, waaronder ook het gebruik van de gegevens indien
onze website wordt bezocht, kan worden gelezen in onze algemene gegevensbescherming
document: https://www.villeroy-boch.nl/gegevensbescherming.html

§ 6 Bepalingen
(1)

Contante betaling of een beloning in de plaats van een prijs is niet
mogelijk.

(2)

Het recht op een prijs is niet overdraagbaar.

(3)

De beslissingen van een rechter zijn definitief.

(4)

Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de Duitse wet (the Federal Republic of Germany) en
de UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Niet beïnvloed door
dit zijn verplichte bepalingen van het land waar de deelnemer zijn of haar gewone verblijfplaats
heeft.

(5)

Door deel te nemen aan deze winactie en accepteer de voorwaarden voor deelname*

Door deel te nemen aan deze winactie ontvang ik een aanmeldverzoek voor de nieuwsbrief van
Villeroy & Boch en blijf zo op de hoogte van de nieuwste producten, promoties en aanbiedingen op het
gebied van tableware, bad & wellness.

