
 
DEW TOUR  

#AMSEARCH VIDEOWEDSTRIJD 
OFFICIEEL REGLEMENT 

GEEN AANKOOP VEREIST VOOR DEELNAME OF KANS OP EEN PRIJS.  
EENAANKOOP 

OF BETALING GEEFT EEN DEELNEMER NIET MEER KANS OM TE WINNEN. 
DEELNAME ALLEEN MOGELIJK VOOR WETTIGE INWONERS VAN NEDERLAND DIE 

BIJ 
INSCHRIJVING TENMINSTE 18 JAAR OUD ZIJN. 

De DEW TOUR Videowedstrijd (de “Wedstrijd”) wordt georganiseerd door PepsiCo 
Nederland B.V. (de “Organisator”), gevestigd te Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht. 

 
1. WEDSTRIJDPERIODE: De Wedstrijd begint op 19 juni 2017 om 0:01 uur Nederlandse tijd 
(“CET”) en eindigt op 7 augustus 2017 om 23.59 uur CET. De tijd op de computer van de 
Organisator geldt als officiële tijd voor de Wedstrijd. 
 
2. DATA VOOR UPLOADEN, PUBLIEKSSTEMMING EN BEOORDELING: Alle begindata 
in de onderstaande tabel beginnen om 0:01 uur CET en alle einddata eindigen om 23:59 uur 
CET. 
 
RONDE OMSCHRIJVING BEGINDATUM EINDDATUM 
#1 a) Uploaddata 

Deelnemersvideo 
(“Uploaddata”): 
 
b) Boordelingsdata door 
Wedstrijdjury 
van alle 
deelnemingsgerechtigde 
video's (om top 5 video's 
te bepalen): 
 

a) 19 juni 2017 
 
 
b) 17 juli 2017 
 

a) 17 juni 2017 
 
 
b) 23 juli 2017 
 

#2 a) Publieksstemming van 
de top 5 
video's: 
 
b) Data beoordeling door 
Wedstrijdjury voor selectie 
uit de top 5 video's: 
 
 

a) 24 juli 2017 
	  
	  
b) 24 juli 2017 
 

a) 7 augustus 2017 
	  
	  
b) 7 augustus 2017 
 

 
3. DEELNEMINGSGERECHTIGDHEID: Deze wedstrijd wordt alleen aangeboden aan 
wettige inwoners van Nederland die ten tijde van de inschrijving ten minste zestien (16) jaar 
oud zijn met onder de 18 jaar goedkeuring van ouder/verzorger, amateur skateboarder zijn 
(d.w.z. die niet als professioneel model met een of meer 
productsponsor(s) werken of geld hebben verdiend met skateboarden). 
 
De Organisator, Fuse en Grind Media LLC en hun respectieve moeder-, dochter- en 
gelieerde vestigingen, distributeurs, dealers en andere vennootschappen/adviseurs die bij de 
invoering en uitvoering van de Wedstrijd zijn betrokken worden hierna gezamenlijk genoemd 
de Wedstrijdorganisaties ("Wedstrijdorganisaties"). Werknemers van de 
Wedstrijdorganisaties en elk van hun respectieve directe familieleden (d.w.z. 
echtgenoot/echtgenote, ouder, kind, broer/zuster en "stieffamilieleden" van elk van hen) en 
personen die met hen een huishouden delen, zijn uitgesloten van deelname aan de 
Wedstrijd. De Wedstrijd is nietig ingeval van een verbod of beperking bij wet. Door aan deze 
Wedstrijd deel te nemen, verklaart de persoon die aan de deelnemingsvereisten voldoet en 
aan de Wedstrijd meedoet (afzonderlijk "Deelnemer" en gezamenlijk "Deelnemers" te 



noemen) te zijn gebonden aan dit officieel reglement ("Officieel Reglement") en verklaart de 
Deelnemer dat besluiten van de Wedstrijdorganisaties en hun respectieve 
vertegenwoordigers in het kader van de Wedstrijd definitief en bindend zijn. 
 
4. MEEDOEN AAN DE WEDSTRIJD? Ga om mee te doen tijdens de actieperiode naar 
dewtour.com/amsearch (de "Webpagina"), volg de aanwijzingen op het scherm en vul het 
Inschrijvingsformulier volledig in; dit bevat onder andere (maar niet uitsluitend): uw voor- en 
achternaam, e-mailadres, postadres en geboortedatum. De Deelnemer dient vervolgens de 
YouTube-video link op te geven (waarvoor inschrijving als YouTube gebruiker is vereist), 
waar zich de video bevindt. De Organisator kan ook optionele vragen stellen; beantwoording 
van deze vragen is niet vereist om mee te doen aan de Wedstrijd. 
Wedstrijdvideo: Uw Wedstrijdvideo (“Video”) mag NIET langer dan 2 minuten duren (video's 
langer dan 2 minuten worden gediskwalificeerd). Uw Video dient uw beste 
skateboardkunsten te tonen. BELANGRIJK: Waag u niet aan kunsten die boven uw 
vaardigheidsniveau liggen. 
Videobeperkingen: Uw Video dient aan alle volgende voorwaarden te voldoen en kan 
worden gediskwalificeerd, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Organisator. 
Maximumlengte: 2 minuten; Mag onbewerkte audio-elementen bevatten die tijdens het filmen 
zijn vastgelegd; bijkomende audio-elementen zijn niet toegestaan; 

• In de Video mag meer dan een invalshoek worden gebruikt; echter elk van de 
kunsten moet in zijn geheel, van afsprong tot landing, vanuit één invalshoek worden 
getoond;  

• Alle voor de productie van de Video gebruikte clips moeten in de afgelopen twee jaar 
zijn opgenomen;  

• de Video dient: een waarheidsgetrouwe, ongepubliceerde eigen productie te zijn die 
niet in een andere wedstrijd is gebruikt, mag alleen oorspronkelijk materiaal bevatten 
(geen van anderen gekopieerd materiaal), dient aan alle geldende wet- en 
regelgeving te voldoen en mag geen inbreuk maken op rechten van derden, auteurs- 
of merkrechten. 

Deelnamelimiet: Limiet: één (1) inzending per persoon. Deelnemers die verschillende 
accounts of identiteiten proberen te gebruiken, kunnen worden gediskwalificeerd, zulks ter 
uitsluitende beoordeling van de Organisator. Inzendingen van één persoon die de gestelde 
limiet overschrijden zijn nietig. 
Sociale media: Door deelneming aan de Wedstrijd begrijpt de Deelnemer dat de Wedstrijd 
op generlei wijze wordt gesponsord, goedgekeurd of beheerd of geassocieerd met 
Facebook, Instagram, Twitter, Google+ (of andere social media site) en dat de Deelnemer 
zijn of haar gegevens alleen aan de Organisator en diens vertegenwoordigers verstrekt. 
Tevens vrijwaart de Deelnemer uitdrukkelijk Facebook, Instagram, Twitter and Google+ van 
elke aansprakelijkheid in verband met deze Wedstrijd. 
 
5. BIJKOMENDE VIDEOGEGEVENS: 
Eigendom van Video: de Deelnemer dient eigenaar te zijn van alle Videomateriaal. Een 
ieder die in de Video verschijnt, wordt genoemd of de Video helpt produceren, dient 
eigendomsrechten aan de Deelnemer te verlenen. De Deelnemer dient te beschikken over 
een ondertekende/gedateerde schriftelijke verklaring van elk van dergelijke personen, waarin 
zij de overdracht van hun eventuele eigendomsrechten op de Video aan de Deelnemer 
bevestigen. 
Videorechten: De Deelnemer verklaart door inzending van de Video (en het daarin 
opgenomen materiaal) voor de Wedstrijd het niet-exclusieve recht aan de (hierna 
gedefinieerde) Gevrijwaarde Partijen te verlenen om de Video, zonder licentievergoeding te 
gebruiken, commercieel te plaatsen, te verveelvoudigen, te kopiëren, te publiceren, te tonen, 
te verspreiden, uit te voeren, te vertalen, te bewerken, aan te passen en anderszins te 
exploiteren en de Video (en het daarin opgenomen materiaal) op te nemen in andere werken 
op alle markten en media over de gehele wereld zonder vergoeding aan de Deelnemer of het 
recht op naamsvermelding of integriteitsrecht. De Deelnemer garandeert het alleen- en 



exclusief recht te hebben om dergelijke rechten aan de (hierna gedefinieerde) Gevrijwaarde 
Partijen te verlenen en dat het verveelvoudigen, publiceren, tonen en/of anderszins 
gebruiken van de Video en het daarin opgenomen materiaal) door de (hierna gedefinieerde) 
Gevrijwaarde Partijen geen inbreuk zal maken op rechten van derden, waaronder zonder 
beperking auteursrechten, merkrechten, privacy- of publiciteitsrechten of aanleiding zal 
geven tot vorderingen wegens laster, gebruik van een idee, het opzettelijk of nalatig 
veroorzaken van immateriële schade of niet-nakoming en Deelnemer zal van de 
Gevrijwaarde Partijen vrijwaren en schadeloos stellen voor vorderingen tot het tegendeel. 
Door deelname en/of aanvaarding van een Wedstrijdprijs doet een 
Deelnemer/Wedstrijdwinnaar of mogelijke winnaar ook afstand van alle morele rechten op te 
Video en het daarin opgenomen materiaal. 
Ongepaste Video's: Elke Video die de Organisator, naar diens uitsluitende beoordeling, als 
ongepast beschouwt, wordt gediskwalificeerd. Video's die het volgende bevatten worden 
ongepast verklaard en gediskwalificeerd: 
a) Onderstaande elementen mogen NIET in de Video voorkomen: scheldwoorden, geweld, 
naaktheid, pornografie, seksueel expliciet/suggestief materiaal, illegale, gevaarlijke, onveilige 
activiteiten, elke vorm van haat, obsceen/aanstootgevend materiaal, goedkeuring van 
alcoholische drank/illegale drugs/tabak of (vuur)wapens of een specifieke politieke agenda; 
b) Video's mogen NIET lasterlijk of denigrerend zijn jegens dan wel een onjuiste voorstelling 
geven ten aanzien van de (hierna omschrijven) Gevrijwaarde Partijen of hun respectieve 
producten, een ander bedrijf/product/andere groep of persoon of geringschattend zijn over 
een persoon/groep; en 
c) Video's mogen NIET een persoonlijke identificatie bevatten, zoals kentekennummer, 
persoonsnaam, e-mailadres of huisadres van een (levend of overleden) persoon. 
 
6. PUBLIEKSSTEMMING EN BEOORDELING DOOR DE WEDSTRIJDJURY: Zie de tabel 
in artikel 2 voor alle data voor uploaden, publieksstemming en beoordelen van alle 
Wedstrijdvideo's. 
Publieksstemming: Stemming door het publiek is alleen mogelijk in ronde 2 (zie 
data voor publieksstemming in de tabel in bovenstaand artikel 2). Bij de publieksstemming 
geldt één (1) stem voor één (1) video per persoon per dag CET op voor publieksstemming 
bestemde data. De score van de publieksstemming is de totaaltelling van het aantal geldige 
stemmen dat het publiek uitbrengt op een Video tijdens de voor de publieksstemming 
geldende data. 
Videoselectietabel: Alleen de winnaar van ronde # 2 wint een prijs in de Wedstrijd. De 
Wedstrijd bestaat uit twee (2) rondes, zoals in de onderstaande tabel (en in de tabel in 
bovenstaand artikel 2) is vermeld. Voor elke ronde wordt de Videoselectie voor de 
daaropvolgende ronde als volgt bepaald: 
 

RONDE VOOR ELKE RONDE BEPALEN 
DE 

VOLGENDE 
WEDSTRIJDORGANISATIES 

WELKE 
VIDEO'S DOORGAAN NAAR 

DE 
VOLGENDE RONDE EN 

WELKE DE 
DEFINITIEVE PRIJSWINNAAR 

IS: 
 

AANTAL 
GESELECTEERDE 

VIDEO'S 
(Aan het einde 
van elke ronde) 

 

% BIJTELLING 
DOOR ELKE 

BEOORDELINGS- 
/STEMMINGSORGANISA 

TIE (voor de 
Videoselectie 

aan het einde van elke 
ronde) 

 

#1 a) Beoordeling door ten minste 
twee Top vijf (5) redacteuren van 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Top 
vijf 
(5) 

Video's 

a) 100% 

#2 a) Telling publieksstemmen. Eén a) 45% 



	  
b) Beoordeling door ten minste 
twee redacteuren van 
TransWorldSKATEboarding.com. 

(1) 
Wedstrijdwinnaar 

 

	  
b) 55% 

 

 
 
Beoordelingscriteria: De leden van de Wedstrijdjury ("jury") staan in de bovenstaande tabel 
vermeld. In de bovenstaande tabel staat tevens het bijtellingspercentage van de Juryscore in 
elke Videoselectieprocedure van ronde 1-2. In elke ronde kent de Juryleden een score toe 
van 1 - 10 (10 is het beste) waarbij zij de volgende beoordelingscriteria (in gelijke mate) 
hanteren om tot het genoemde oordeel te komen: a) naleving van de Videoparameters zoals 
omschreven in dit Officieel Reglement; b) technische verdienste van de uitgevoerde kunsten; 
c) kwaliteit van video-editing; en d) hoe goed elk van de kunsten is neergezet. 
Staking van stemmen: Indien de stemmen staken na telling van de scores van de 
Juryleden en een eventuele publieksstemming (gezamenlijk te noemen "Cumulatieve Score") 
wordt deze staking doorbroken door de scores van de Juryleden op de twee volgende 
criteria te tellen: Technische verdienste van de uitgevoerde kunsten en kwaliteit van video-
editing. 
Selectie plaatsvervangende winnaar: Indien een Wedstrijdprijs om enigerlei reden niet op 
de hier omschreven wijze aan een winnaar kan worden toegekend, wordt die prijs toegekend 
aan de deelnemer met de op één na hoogste Cumulatieve Score ("Selectie 
Plaatsvervangende Winnaar"). 
 
7. PRIJZEN EN DETAILHANDELSWAARDE (BIJ BENADERING): In de Wedstrijd wordt 
één (1) hoofdprijs toegekend. De hoofdprijs is: Een reis voor twee personen (de 
Wedstrijdwinnaar ("Winnaar") en een gast) naar Barcelona vanaf 22 september 2017 tot en 
met 25 september 2017 om mee te doen aan het Dew Tour Amateur Contest op 23 
september 2017 tot 24 september 2017. De gast van de Winnaar ("Gast") dient tenminste 
zestien (16) jaar oud te zijn met goedkeuring van ouder/verzorger wanneer de onderstaande 
(hierna omschreven) kwijting wordt ondertekend: De hoofdprijs bestaat uit: a) 3 
overnachtingen (voor twee personen) en deelname voor de Winnaar aan de Dew Tour 
Contest op 23 september 2017. Alle bijzonderheden van de hoofdprijs (met inbegrip van 
maar niet beperkt tot het hotel en de kamer) worden uitsluitend bepaald door de Organisator 
en kunnen te allen tijde ter uitsluitende beoordeling van de Organisator worden gewijzigd. De 
gewonnen reis dient op de bovengenoemde data te worden gemaakt, zo niet, dan verspeelt 
de Winnaar elk recht op de prijs en kan de prijs via de Selectie van een Vervangende 
Winnaar worden toegekend aan een vervangende winnaar. De totale detailhandelswaarde 
van de hoofdprijs bedraagt circa 1025,-- euro. 
Niet in de Prijs begrepen: Het volgende is NIET in de Prijs begrepen: Vervoer over land, 
maaltijden/voeding, entertainment, roomservice, Wifikosten, telefoonkosten, fooien, 
bijkomende en personele kosten. Eventuele uitgaven/kosten die verband houden met een 
prijs, de aanvaarding, het gebruik of het genot daarvan waarvan niet is vermeld dat zij in de 
prijs zijn begrepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Winnaar en worden niet 
vergoed. Een Wedstrijdprijs is beperkt tot de hierin uitdrukkelijk vermelde onderdelen van de 
Prijs. De Winnaar verspeelt elk deel van de hoofdprijs dat niet door de winnaar wordt 
aanvaard. 
Algemene prijsvoorwaarden: visuele prijsgrafieken geven een toegekende prijs mogelijk 
niet juist weer. De prijs is niet overdraagbaar en vervanging, omwisseling of uitbetaling in 
contanten wordt niet toegestaan, behoudens door de Organisator, zulks ter diens uitsluitende 
beoordeling. Indien blijkt dat een potentiële winnaar niet deelnemingsgerechtigd is, niet aan 
dit Officieel Reglement voldoet, een prijs weigert of niet naar behoren claimt, kan de prijs, ter 
uitsluitende beoordeling van de Organisator, door de genoemde potentiële winnaar worden 
verbeurd en Selectie van een Vervangende Winnaar worden uitgevoerd. Ter uitsluitende 
beoordeling van de Organisator kunnen niet-geclaimde prijzen niet worden toegekend. Ten 
hoogste het in dit officieel Reglement vermelde aantal prijzen wordt toegekend. 



 
8. EEN PRIJS CLAIMEN: Binnen circa drie (3) dagen na sluiting van de Wedstrijd ontvangt 
een potentiële winnaar een e-mailbericht met nadere aanwijzingen voor het claimen van 
zijn/haar prijs. Een Winnaar wordt als potentiële winnaar beschouwd zolang nog wordt 
geverifieerd of hij of zij deelnemingsgerechtigdheid is en het door de Organisator 
vastgestelde Officieel Reglement heeft nageleefd, zulks ter uitsluitende beoordeling van de 
Organisator. 
Deelnemers moeten hun e-mail controleren: Elke Deelnemer is verantwoordelijk voor het 
controleren van zijn of haar e-mail op e-mails die de Organisator naar een winnaar heeft 
verzonden. 
Verantwoordelijkheden van de Winnaar: De potentiële winnaar ontvangt per e-mail (of op 
andere wijze, uitsluitend ter beoordeling van de Organisator) bericht en dient binnen een 
bepaalde termijn (de "Deadline") een Verklaring van Deelnemingsgerechtigdheid (inclusief 
een verklaring van afstand van publiciteitsrechten, indien wettelijk toegestaan) en andere 
documenten te ondertekenen en te retourneren, zulks ter beoordeling van de Organisator. 
De Gast dient een Verklaring van afstand als Reisgezel (de "Verklaring van Afstand") te 
ondertekenen en, indien wettelijk toegestaan, een verklaring van afstand van 
publiciteitsrechten te ondertekenen en te retourneren. De Deadline voor de Verklaring van 
Afstand is dezelfde als de Deadline voor de eigen documenten van de Winnaar en dient met 
de eigen ondertekende documenten van de Winnaar in hetzelfde pakket/met dezelfde 
zending te worden geretourneerd (zoals aangegeven). Indien een van de bovengenoemde 
voor de Winnaar/Gast vereiste documenten niet binnen de Deadline door de Organisator is 
ontvangen of een bericht als onbestelbaar wordt geretourneerd of indien een potentiële 
winnaar niet binnen twee (2) dagen na de eerste poging reageert of eventuele andere door 
de Organisator noodzakelijk geachte verklaringen van afstand/formulieren niet retourneert of 
indien een potentiële winnaar niet binnen de aangegeven periode kan reizen, kan de 
potentiële winnaar worden gediskwalificeerd en kan, ter beoordeling van de Organisator, een 
vervangende potentiële Winnaar via Selectie van een Vervangende Winnaar worden 
geselecteerd. De Organisator niet verantwoordelijk voor een wijziging in een e-mailadres, 
postadres en/of telefoonnummer van Deelnemers. 
Kansspelbelasting: de Organisator zal alle kansspelbelasting die verschuldigd is in verband 
met deze promotie voor zijn rekening nemen. Alle overige belastingen zijn de 
verantwoordelijkheid van de winnaar. 
 
9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: De Wedstrijdorganisaties en hun respectieve 
gelieerde vennootschappen, dochtervennootschappen, vertegenwoordigers, adviseurs, 
opdrachtnemers, juridische vertegenwoordigers, leveranciers van reclame-, public relations-, 
promotie-, fulfilment- en marketingbureaus, website providers, Web masters en hun 
respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers worden hierna 
gezamenlijk aangeduid als de Gevrijwaarde Partijen ("Gevrijwaarde Partijen"). 
Door deelneming aan deze Wedstrijd verklaren Deelnemers dat:  
a) de Gevrijwaarde Partijen niet verantwoordelijk zijn voor verloren, niet-tijdige, onvolledige, 
gestolen, verkeerd geadresseerde, onvoldoende gefrankeerde of onbestelbare 
mededelingen, e-mailberichten of poststukken; een storing, tekortkoming, verbinding of de 
beschikbaarstelling van een computer, telefoon, satelliet, kabel, netwerk, elektronische of 
Internethardware of software; vervorming, aantasting of verhaspeling bij de overdracht, 
toegankelijkheid, beschikbaarheid of verkeersdrukte van een service 
provider/internet/pagina/Usenet; een technische, mechanische, druk-, schrijf- of andere fout; 
onbevoegde menselijke tussenkomst; onjuiste registratie van deelnamegegevens ; of niet-
vastgelegde gegevens of verlies vangegevens. 
b) De Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens, ongeacht of de 
oorzaak daarvoor ligt bij gebruikers van de Webpagina, hacking of de apparatuur of 
programmatuur die verband houdt met of gebruikt wordt bij de Wedstrijd en aanvaarden 
geen verantwoordelijkheid voor een eventuele fout, onvolledigheid, onderbreking, 
verwijdering, gebrek, vertraging in de werking van of overdracht, storing in de 



communicatielijn, technische storing, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot de 
Webpagina of Wedstrijdgebonden website(s). 
c) De Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor eventueel lichamelijk letsel of 
materiële schade aan deelnemers of de computer van een persoon in verband met of als 
gevolg van de Wedstrijddeelname of aanvaarding van een prijs. 
d) De Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inschrijvingen die 
geautomatiseerd geschieden per computer, programma, mechanisme of apparaat, voor 
meer inschrijvingen dan de geoorloofde limit of voor inschrijvingen die niet tijdig geschieden, 
die zijn vervalst, verloren, zoekgeraakt of verkeerd zijn geadresseerd, die zijn 
gemanipuleerd, onvolledig, verwijderd, beschadigd of verhaspeld zijn of anderszins niet in 
overeenstemming met het Officieel Reglement zijn en al dergelijke inschrijvingen kunnen ter 
uitsluitende beoordeling van de Organisator worden gediskwalificeerd. 
Rechtsmiddelen: Indien is bevestigd dat een inschrijving om enigerlei reden onbedoeld is 
verwijderd, zoekgeraakt of anderszins teniet is gegaan, is aangetast of om enige ander 
redenen niet als inschrijving voor de Wedstrijd is aanvaard, bestaat het enige rechtsmiddel 
van de Deelnemer uit hernieuwde deelname aan de Wedstrijd (na sluiting daarvan is het 
enige rechtsmiddel van die Deelnemer de mogelijkheid van deelname aan een toekomstige 
wedstrijd van de Organisator, met dien verstande dat er geen garantie op een dergelijke 
toekomstige wedstrijd is); 
Onvoorziene omstandigheden: Indien de Wedstrijd om enigerlei reden geen voortgang kan 
vinden zoals gepland, behoudt de Organisator zich het recht voor om volledig te zijner 
beoordeling de Wedstrijd te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten en/of 
de Wedstrijd, met inbegrip van de selectie van de winnaars, doorgang te laten vinden op de 
wijze die hij redelijk en billijk acht. 
Wet- en regelgeving: Op de wedstrijd is alle nationale wet- en regelgeving alsmede alle 
zelfregulering van toepassing. 
Door deelneming aan de Wedstrijd verklaart elke Deelnemer: 
a) te zijn gebonden aan dit Officieel Reglement, alle geldende wetten en aan besluiten van 
de Organisator, die definitief en bindend zijn; 
b) afstand te doen van elk beroep op ambiguïteit ten aanzien van dit Officieel Reglement; 
c) afstand te doen van al zijn of haar rechten om in het kader van deze Wedstrijd een 
vordering, vervolging of procedure tegen een Gevrijwaarde Partij in te stellen; en 
d) elk van de Gevrijwaarde Partijen voor altijd en onherroepelijk te kwijten, te verdedigen, te 
vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle eventuele vorderingen, gerechtelijke 
procedures, vonnissen, gronden voor een rechtsvordering, procedures, aanmaningen, 
boetes, dwangsommen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (waaronder zonder 
beperking de redelijke kosten van juridische bijstand) in verband met:  
(i) de Wedstrijd, waaronder zonder beperking eventuele Wedstrijdgebonden activiteiten of 
onderdelen daarvan en de Video (en het daarin opgenomen materiaal) van de Deelnemer en 
de deelname of onmogelijkheid van deelname aan de Wedstrijd;  
(ii) schending van de privacy, persoonlijke, reclame- of eigendomsrechten van een derde;  
(iii) schrijf- of drukfouten in dit Officieel Reglement of Wedstrijdmateriaal;  
(iv) aanvaarding van, aanwezigheid bij, ontvangst, reis in verband met, deelname, levering, 
bezit of gebrek van, gebruik, niet-gebruik, misbruik, onmogelijkheid tot gebruik, verlies, 
schade, vernietiging, nalatigheid of opzet in verband met het gebruik van een prijs (of enig 
onderdeel daarvan);  
(v) enige wijziging in de prijzen (of enig onderdeel daarvan) wegens onbeschikbaarheid of 
redenen buiten de invloed van de Gevrijwaarde Partijen, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot een natuurverschijnsel of handeling, regeling, gebod of verzoek van een overheids- of 
semioverheidsinstantie (ongeacht of een dergelijke handeling, regeling, een dergelijke gebod 
op verzoek ongeldig blijkt te zijn), storing van apparatuur, dreiging van of daadwerkelijke 
terroristische handelingen, aardbeving, oorlog, brand, overstroming, ontploffing of 
ongebruikelijk slecht weer, orkaan, embargo, arbeidsgeschil of staking (al of niet legaal), 
tekort aan arbeid of grondstoffen, vervoersonderbreking van enigerlei aard, 
langzaamaanactie, burgerlijke onrust, opstand, oproer of enige andere oorzaak buiten de 



invloed van de Gevrijwaarde Partijen of voor zover anderszins krachtens dit Officieel 
Reglement is toegestaan; 
(vi) onderbreking of uitstel, annulering of wijziging van de Wedstrijd; 
(vii) menselijke fout; 
(viii) onjuiste of onnauwkeurige transcriptie, ontvangst of overdracht van enig deel van een 
inzending (met inbegrip van maar niet beperkt tot de deelnamegegevens of enig onderdeel 
daarvan); 
(ix) technische storing of onbeschikbaarheid van de Webpagina of een telefonisch netwerk, 
computersysteem, online-computersysteem, mobiel apparaat, computertijds- en/of 
dateringsmechanisme, computerapparatuur, programmatuur of Internet service provider of 
postdienst welke door een of meer Gevrijwaarde Partijen of een Deelnemer worden gebruikt; 
(x) onderbreking of ontoegankelijkheid van de Wedstrijd, de Webpagina of enige andere 
wedstrijdgebonden website of onlinedienst via het internet als gevolg van 
compatibiliteitsproblemen met apparatuur of programmatuur 
(xi) schade van de door de Deelnemer (en/of een derde) gebruikte apparatuur voor het 
verkrijgen van toegang tot de Wedstrijd en/of de inhoud daarvan in verband met of als gevolg 
van enig onderdeel van de Wedstrijd; 
(xii) verlies/vertraging bij gegevensoverdracht, onvolledigheid, onderbreking, gebrek en/of 
andere fout of storing; 
(xiii) niet-tijdige, verloren geraakte, gestolen, verminkte, verkeerd geadresseerde, 
vertraagde, verhaspelde, aangetaste, vernietigde, onvolledige, onbestelbare of beschadigde 
inzendingen; 
(xiv) onrechtmatige, nalatige of ongeoorloofde handelingen of tekortkomingen aan de zijde 
van de Gevrijwaarde Partijen; 
(xv) verlies, vertraging, diefstal, verkeerde adressering, beschadiging of vernietiging van 
prijzen (of een onderdeel daarvan); en/of 
(xvi) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Deelnemer. 
Garantie: Onverminderd het bovenstaande wordt al hetgeen verband houdt met deze 
Wedstrijd, met inbegrip van de Webpagina en een Wedstrijdprijs en/of elk prijsonderdeel in 
de huidige staat (as is), zonder enigerlei uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie verstrekt, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot enige stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, 
geschiktheid voor een bepaald gebruik of afwezigheid van inbreuk. 
 
10. GESCHILLEN: Behoudens enig verbod daarop, verklaart de Deelnemer dat: a) alle 
eventuele geschillen, vorderingen en gronden voor een rechtsvordering als gevolg van of in 
verband met deze Wedstrijd of een toegekende prijs individueel zullen worden opgelost, 
zonder beroep op enige vorm van groepsvordering; b) alle vorderingen, vonnissen en 
kostenveroordelingen beperkt zijn tot de werkelijk gemaakte verschotten, met inbegrip van 
de kosten voor deelneming aan deze Wedstrijd, doch steeds met uitsluiting van juridische 
kosten; en c) is het de Deelnemer onder geen beding toegestaan een vordering in te stellen 
voor en doet de Deelnemer hierbij afstand van alle rechten op het vorderen van indirecte, 
exemplarische, incidentele en gevolgschade of enige andere schade, behoudens de 
daadwerkelijk betaalde verschotten, alsmede van alle eventuele rechten op het 
vermenigvuldigen of anderszins verhogen van de schade. Deelnemers gaan ermee akkoord 
dat de verjaringstermijn voor het instellen van een vordering één (1) jaar bedraagt vanaf het 
tijdstip waarop de grond voor de rechtsvordering ontstaat, waarna deze grond voor altijd is 
uitgesloten. 
 
11. PRIVACYBELEID: NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator 
of door haar voor deze Wedstrijd ingehuurde partijen in verband met de deelname aan deze 
Wedstrijd verkrijgt, alleen worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator of 
door haar voor deze Wedstrijd ingehuurde partijen voor correct kunnen afhandelen van deze 
Wedstrijd en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
worden behandeld. Daarbij heeft elke Deelnemer te allen tijde het recht zijn/haar gegevens 



te laten wijzigen en/of te verwijderen. Wel is een deelname van een Deelnemer die zijn/haar 
gegevens laat verwijderen automatisch niet meer geldig. 
 
12. PUBLICITEITSRECHTEN: Door aan de Wedstrijd deel te nemen en/of een prijs te 
aanvaarden, verleent de Deelnemer de Gevrijwaarde Partijen en/of hun respectieve 
vertegenwoordigers het recht zijn of haar naam, biografische informatie, foto's en of 
gelijkenis, Video's en uitingen/blogs (en indien uitgeroepen tot Winnaar, diens adres) te allen 
tijd, op alle thans bekende of toekomstig te ontdekken media te gebruiken, waaronder live 
televisie over de gehele wereld, waaronder zonder beperking het Wereldwijde Web en 
internet voor wedstrijden/sweepstakes, handels-, commerciële, reclame- en 
publiciteitsdoeleinden zonder vereiste van kennisgeving, controle of goedkeuring en zonder 
bijkomende vergoeding, uitgezonderd voor zover dit wettelijk is verboden. 
 
13. AFSTAND VAN VORDERING DOOR WINNAAR: Door een Wedstrijdprijs te 
aanvaarden wordt door de Winnaar vrijwillig kwijting verleend voor, afstand gedaan en 
afgezien van alle eventuele vorderingen, schade, verliezen, uitgaven, rechtsmiddelen, 
aanmaningen, schulden, verplichtingen, gronden voor een rechtsvordering, vorderingen van 
een voorziening (gezamenlijk te noemen "Vorderingen") van de Winnaar tegen de 
Gevrijwaarde Partijen en wordt kwijting, vrijwaring en schadeloosstelling verleend aan de 
Gevrijwaarde Partijen ter zake van alle Vorderingen als gevolg van of in verband met de 
Wedstrijd en/of een Wedstrijdprijs, met inbegrip van maar niet beperkt tot Vorderingen 
wegens lichamelijk letsel, immateriële schade, materiële schade, overlijden en/of verlies van 
ledematen (gezamenlijk te noemen "Schades") ten aanzien van een Winnaar of anderen. 
Door een prijs te aanvaarden, aanvaardt de Winnaar de verantwoordelijkheid voor het 
onderzoeken van bijzonderheden omtrent de prijs, waaronder eventuele inherente gevaren 
in verband met een prijs en aanvaardt de Winnaar derhalve een persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor dergelijke eventuele gevaren en daaruit voortvloeiende Schades. 
 
14. ALGEMEEN: Elke poging van deelname aan deze Wedstrijd in afwijking van het hierin 
bepaalde is nietig. Indien blijkt of wordt vermoed, ter uitsluitende beoordeling van de 
Organisator, dat een Deelnemer zich meer dan een keer heeft ingeschreven of dit heeft 
geprobeerd door verschillende e-mailadressen, verschillende identiteiten, verschillende 
accounts, proxy servers en dergelijke methoden te gebruiken, worden alle inzendingen van 
die Deelnemer nietig verklaard en komt de Deelnemer niet in aanmerking voor een prijs. 
Tevens wordt de Deelnemer gediskwalificeerd indien blijkt dat de Deelnemer heeft 
geprobeerd om meer inzendingen dan de gestelde limiet te verkrijgen, zulks ter uitsluitende 
beoordeling van de Organisator. Ingeval van een geschil omtrent de identiteit van een 
Winnaar wordt de winnende inzending geacht afkomstig te zijn van de persoon die in de 
Video verschijnt (onverminderd de hierin omschreven voorschriften en beperkingen). De 
Organisator behoudt zich het recht voor deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien een 
persoon het verloop van de Wedstrijd heeft gemanipuleerd, zulks ter uitsluitende beoordeling 
van de Organisator, in strijd met dit Officieel Reglement dan wel onsportief handelt of 
probeert het normale verloop van de Wedstrijd te verstoren. Elk gebruik van gerobotiseerde, 
geautomatiseerde, macro- geprogrammeerde, externe of vergelijkbare methodes om op 
enigerlei wijze aan de Wedstrijd deel te nemen kan een poging tot deelneming nietig maken 
en leiden tot diskwalificatie van de persoon die ze gebruikt. WAARSCHUWING: ELKE 
POGING OM OPZETTELIJK EEN WEBSITE OF DE 
PAGINA TE BESCHADIGEN OF HET LEGITIEME VERLOOP VAN DEZE WEDSTRIJD TE 
ONDERMIJNEN IS IN STRIJD MET DE STRAF- EN BURGERLIJKE WETGEVING. 
INGEVAL VAN EEN DERGELIJKE POGING BEHOUDT DE ORGANISATOR ZICH HET 
RECHT VOOR OM, VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, EEN 
SCHADEVERGOEDING OF ANDERE VOORZIENING TE VORDEREN TEN AANZIEN 
VAN ELKE VOOR DE POGING VERANTWOORDELIJKE PERSOON. Alle ingezonden 
inschrijvingen, Video- en/of materiaal worden eigendom van de Organisator en worden niet 
geretourneerd. Ingeval van enige strijdigheid tussen de in dit Officieel Reglement 



opgenomen Wedstrijdgegevens en in promotiemateriaal/berichten opgenomen 
Wedstrijdgegevens, gelden de in dit Officieel Reglement opgenomen Wedstrijdgegevens bij 
voorrang. 
 
Merken: Facebook en het Facebook Logo zijn gedeponeerde merken van Facebook, Inc. 
Instagram en het Instagram Logo zijn gedeponeerde merken van Instagram, Inc. Twitter en 
het Twitter Logo zijn gedeponeerde merken van Twitter, Inc. YouTube en Google+ en hun 
respectieve logo's zijn gedeponeerde merken van deze Overeenkomstof Google, Inc. 
 


