Actievoorwaarden Metalak voor de actie: “Zoek en Win"
1.

Algemeen

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Zoek en Win", hierna te noemen: "de Actie". De Actie wordt
georganiseerd door Metalak B.V., gevestigd te Tiel en kantoorhoudende te 4004 JT Tiel aan de Sir Rowland
Hillstraat 8, hierna te noemen: "de Organisator". De voorwaarden gelden tussen de Organisator als gebruiker en
de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Actie, hierna te noemen: "(de) Deelnemer".
1.2
De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Webportal van Metalak in Nederland:.
1.3
De Organisator is verantwoordelijk voor de Actie en de uitvoering daarvan. Door deelname aan de Actie verklaart
de Deelnemer kennis te hebben genomen van de voorwaarden, de voorwaarden te accepteren en aan de
voorwaarden gebonden te zijn.
Op verzoek worden de voorwaarden tevens per post of per e-mail verzonden. Een dergelijk verzoek kan
verstuurd worden aan Info@metalak.nl
De voorwaarden kunnen eveneens door de Deelnemer worden gedownload en worden opgeslagen.
1.4
De Organisator is gerechtigd Deelnemer te diskwalificeren/van (verder) deelname uit te sluiten indien zij van
mening is dat Deelnemer niet conform de voorwaarden handelt.
2.

De Actieperiode

2.1
De Actie loopt van 15 oktober 2018 tot en met 15 december 2018, 23.59 uur.
3.

De Actie

3.1
De Actie houdt in dat Deelnemer een prijs kan winnen door mee te doen aan de Zoek en Win actie van
Organisator die vermeld staat op de website met het adres www.metalak.nl/webportal.
3.2
Deelnemer moet om voor een prijs in aanmerking te kunnen komen op de webportal van Metalak een bestelling
plaatsen met het daarbij behorende actie-artikel.
3.3
Deelname aan de actie is mogelijk tot en met 15 december 2018, 23.59 uur.
4.

Deelname

4.1
Aan de Actie kan worden deelgenomen door een ieder die:
a.
b.
c.
d.

Rechtstreeks producten afneemt van Metalak
18 jaar of ouder is;
In Nederland woont;
In het bezit is van een geldig identiteitsbewijs.

4.2
Uitgesloten van deelname zijn:
a.
b.
c.
d.

Zij die geen producten rechtstreeks afnemen van Metalak in Nederland
Vaste en tijdelijke werknemers van de Organisator;
Vaste en tijdelijke werknemers van derden die Organisator bij de organisatie en uitvoering van de Actie
mede behulpzaam zijn;
Familieleden in de eerste lijn van de onder b en c genoemde werknemers.

4.3
De Organisator is gerechtigd de leeftijd van Deelnemer te controleren aan de hand van zijn/haar identiteitsbewijs.
Deelnemer zal in geval van controle op eerste verzoek van Organisator zijn/haar identiteitsbewijs tonen.
4.4
Deelname aan de Actie is gratis.
4.5
Bij deelname aan de Actie gaat de Deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar NAW-gegevens en die van de
organisatie waarvoor de Deelnemer werkt worden opgeslagen.
4.6
De Organisator is gerechtigd om bij inzendingen die haar frauduleus voorkomen of getuigen van onrechtmatige
beïnvloeding de Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.
4.7
Een Deelnemer mag meerdere malen deelnemen aan de Actie.
4.8
Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
5.

Verloop van de Actie, aanwijzing van de winnaars

5.1
De winnaars van de prijzen van de Actie worden door een onafhankelijke derde na de in artikel 2.1 genoemde
sluitingsdatum getrokken uit de Deelnemers die aan alle voorwaarden voor het meedingen naar de prijzen
hebben voldaan.
5.2
In november zal de Organisator de Deelnemers die de prijzen hebben gewonnen per e-mail persoonlijk daarvan
in kennis stellen.
De prijs wordt vervolgens persoonlijk bij de winnaar langs gebracht.
6.

De te winnen prijzen

6.1
De winnaar van een prijs krijgt (met inachtneming van het bepaalde in artikel 8) als prijs een complete dart set,
bestaande uit een dartbord, beschermring, scorebord en twee setjes dartpijlen. De prijs heeft een economische
waarde van ongeveer € 150,=
6.5
De Organisator is gerechtigd de prijs te wijzigen of in te trekken en te vervangen door een prijs met een
vergelijkbare of hogere economische waarde.

7.

Uitkering van de prijzen

7.1
De prijs is bedrijfsgebonden.
De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld of iets anders dat een bepaalde waarde
vertegenwoordigt.
7.2
De prijzen zullen altijd worden uitgekeerd. Dit betekent dat indien een winnaar de prijs niet in ontvangst neemt er
opnieuw een trekking zal plaatsvinden teneinde een nieuwe winnaar te kunnen aanwijzen.

8.

Publicatie en promotie

8.1
De Deelnemer aan de Actie geeft de Organisator, alsmede de door de Organisator bij de Actie betrokken
promotionele partners, door deelname aan de Actie toestemming om tot zes (6) maanden na de bekendmaking
van de winnaars zijn/haar naam, de bedrijfsnaam waarvoor hij/zij werkt en e-mailadres te gebruiken alsmede het
recht om filmmateriaal en foto’s te vervaardigen en te gebruiken bij/voor promotionele activiteiten in verband met
de Actie.
8.2
Deelnemer zal ook, overigens op verzoek van Organisator, zijn/haar medewerking bij eventuele promotionele
activiteiten verlenen voor zover het om een redelijk verzoek van de Organisator gaat. De Deelnemer die zijn/haar
medewerking verleent bij/aan de promotionele activiteiten heeft geen recht op enige financiële vergoeding van de
Organisator of haar promotionele partner.
8.3
De Deelnemer die een prijs wint gaat ermee akkoord dat de Organisator filmmateriaal en foto's met het portret
van de winnaar gebruikt voor promotionele doeleinden.
De Deelnemer zal voorafgaand aan enige verveelvoudiging en openbaarmaking van materiaal met zijn/haar
portret gevraagd worden een verklaring te tekenen ter bevestiging van deze toestemming.
Indien de Deelnemer alsnog te kennen geeft geen medewerking te willen verlenen aan promotionele activiteiten
van de Organisator c.q. de verveelvoudiging en openbaarmaking van materiaal met zijn/haar portret is de
Organisator gerechtigd opnieuw een trekking te laten verrichten en een nieuwe winnaar aan te wijzen.
9.

Aansprakelijkheid

9.1
Deelname aan de Actie geschiedt op eigen risico van de Deelnemer.
9.2
De Organisator is buiten de op haar rustende - niet uit te sluiten - wettelijke aansprakelijkheid niet aansprakelijk
voor welke directe en/of indirecte schade dan ook door een Deelnemer of het bedrijf waarvoor Deelnemer werkt
geleden in verband met of voortvloeiende uit Deelname aan de Actie.
9.3
De Organisator is onder meer niet aansprakelijk voor schade door de Deelnemer/winnaar geleden als gevolg van
type-en zetfouten op de website van de Organisator of in enig ander medium/communicatiemiddel, het
gebruik(maken) van de prijs of het niet, of niet voldoende, verzekerd zijn van de Deelnemer.
9,4
De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor storingen in de IT-systemen die
resulteren in beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen.

10.

Persoonsgegevens/Privacy

10.1
De NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie,
worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens worden behandeld.
10.2
Deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct zijn.
10.3
Organisator en partners van Metalak die optreden als partner in het kader van deze wedstrijd zullen (uitsluitend in
het kader van deze wedstrijd) de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze Actie en
communicatie rond de Actie, waaronder mede begrepen de toezending van de e-mail ter bevestiging van de
deelname en het eventueel per e-mail en telefoon contact opnemen met de prijswinnaars.
Organisator en partners van Metalak die optreden als partner in het kader van deze wedstrijd kunnen (uitsluitend
in het kader van deze wedstrijd) de foto, voornaam, achternaam en woonplaats van de Deelnemer gedurende 6
maanden na de bekendmaking van de winnaars gebruiken voor drukwerk, online publicaties waaronder de
website van Metalak, Social Media kanalen, en videopublicaties.
10.4
Organisator zal geen persoonsgegevens van de Deelnemer verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de Deelnemer.
11.

Klachtregeling

11.1
Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt Metalak, via info@metalak.nl.
Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
af te handelen. Als de Deelnemer meent dat de klacht niet afdoende is afgehandeld kan een schriftelijke klacht
worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.
12.

Kansspelbelasting

12.1
Indien over de prijzen kansspelbelasting afgedragen zou dienen te worden zal de verschuldigde
kansspelbelasting volledig voor rekening komen van de Organisator.

13.

Slotbepalingen

13.1
De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken, maar met voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden
tussentijds te wijzigen mits wijziging niet geschiedt ten nadele van de Deelnemers, dan wel zonder opgaaf van
reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit in redelijkheid of door overmacht vereisen,
zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.
13.2
Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zal de Organisator een vervangende
bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling
benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
13.3
Deelname aan de Actie houdt het onvoorwaardelijk aanvaarden van deze voorwaarden in, zonder enig
voorbehoud of enige beperking, alsmede van elke beslissing die de Organisator kan nemen ter zake.

13.4
Indien de Actie gekwalificeerd zou moeten worden als een promotioneel kansspel voldoet dit spel aan de
Gedragscode Promotionele Kansspelen.
13.5
Op de Actie(voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

