Universal Pictures International Netherlands
Wedstrijdvoorwaarden
In deze voorwaarden wordt onder “de Promotor” verstaan: Universal Pictures International
Netherlands.
1. Deelnemers kunnen aan de wedstrijd deelnemen door het opvolgen van de
specifieke instructies die met betrekking tot iedere wedstrijd worden gegeven.
2. Sluitingsdata voor inzendingen zijn zoals gespecificeerd in de instructies voor iedere
wedstrijd. Tenzij anders vermeld, moeten inzendingen op de sluitingsdatum door de
Promotor zijn ontvangen vóór de volgende tijden:
a. Middernacht: inzendingen per e-mail en/of inzendingen online, per telefoon of
per SMS;
b. 17.00 uur: inzendingen per post of per interactieve set-top box.
3. Aan wedstrijden kan uitsluitend worden deelgenomen door inwoners van Nederland,
met uitzondering van werknemers of familieleden van werknemers van de Promotor
of van zijn respectieve moedermaatschappij, dochterondernemingen of gelieerde
ondernemingen, of van enige andere (rechts)persoon verbonden aan de wedstrijd.
4. Personen jonger dan 18 jaar moeten vóór deelname aan de wedstrijd toestemming
verkrijgen van hun ouder of voogd. De Promotor moet op verzoek in het bezit worden
gesteld van bewijs van deze toestemming. Aanvullende beperkingen ten aanzien van
leeftijd zijn vermeld in de instructies voor iedere wedstrijd.
5. Per huishouden mag slechts één persoon deelnemen.
6. Om in aanmerking te komen voor een prijs moeten deelnemers voldoen aan het
verzoek van de Promotor om verstrekking van persoonlijke gegevens, zoals naam,
geboortedatum, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Alle persoonlijke
gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en het privacybeleid van de Promotor:
http://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-dutch.
7. In
het
geval
van
vaardigheidswedstrijden
moet
de
winnaar
de
vaardigheidsgerelateerde taak of taken succesvol hebben uitgevoerd, en wordt als
winnaar aangewezen (a) de persoon die naar het exclusieve oordeel van de jury van
de Promotor de taak of taken in kwestie het best heeft uitgevoerd of (b) de persoon
die de hoogste interactief gegenereerde score heeft behaald bij de uitvoering van de
taak of taken in kwestie; in beide gevallen wordt de winnaar aangewezen uit alle
ontvangen inzendingen.
8. De beslissing van de Promotor met betrekking tot wedstrijdwinnaars is definitief en
over deze beslissing wordt niet gecorrespondeerd. Er kan een lijst met
wedstrijdwinnaars worden opgevraagd door binnen 30 dagen na sluitingsdatum van
desbetreffende wedstrijd een voldoende gefrankeerde, geadresseerde envelop naar
de Promotor te zenden onder vermelding van de bijzonderheden van de
desbetreffende wedstrijd.
9. Alle kosten die verband houden met deelname aan een wedstrijd zullen bij aanvang
van de deelname worden bekendgemaakt. Deelnemers dienen vóór deelname
toestemming te verkrijgen van degene die de kosten betaalt.

10. De Promotor heeft het recht een andere winnaar aan te wijzen indien:
a. een winnaar niet aan de voorwaarden van de wedstrijd voldoet;
b. de Promotor er niet in slaagt binnen 24 uur na sluitingsdatum contact op te
nemen met een winnaar ingeval de prijs in kwestie uitsluitend op (een)
specifieke datum of data beschikbaar is;
c. de winnaar jonger is dan 18 jaar en de ouder of voogd van de winnaar niet
akkoord gaat met deze voorwaarden of niet wil dat zijn/haar kind een prijs
ontvangt;
d. de Promotor niet binnen 14 dagen na een verzoek daartoe een bevestiging
ontvangt van het adres van de winnaar en/of van de aan de winnaar
verleende ouderlijke toestemming;
e. de Promotor niet alle in verband met de prijs benodigde documentatie van de
winnaar heeft ontvangen vóór de uiterste inleverdatum die door de Promotor
is bekendgemaakt;
f. een winnaar niet beschikbaar is op de datum of data die bij aanvang van de
deelname is/zijn bekendgemaakt.
11. Winnaars ontvangen gewoonlijk binnen 28 dagen na sluitingsdatum van de wedstrijd
bericht per e-mail, telefoon of post.
12. De prijzen zijn zoals vermeld en niet-overdraagbaar. Er worden geen alternatieve
prijzen in contanten beschikbaar gesteld. Ingeval de Promotor door omstandigheden
buiten zijn macht niet in staat is de vermelde prijs/prijzen toe te kennen, behoudt de
Promotor zich het recht voor een vervangende prijs toe te kennen. Op de prijzen zijn
de aanvullende voorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing.
13. Indien er een reis deel uitmaakt van de prijs, moet er worden gereisd in
overeenstemming met de gespecificeerde data en beperkingen. Tenzij anders
vermeld, moeten reizen worden gemaakt binnen 12 maanden na sluitingsdatum van
desbetreffende wedstrijd afhankelijk van beschikbaarheid, nationale feestdagen niet
meegerekend. Winnaars wordt geadviseerd zelf een reisverzekering af te sluiten en
moeten daar waar vereist in het bezit zijn van een geldig paspoort.
14. De Promotor kan geen verantwoording nemen voor zoekgeraakte, vertraagde, foutief
geadresseerde, beschadigde of niet-bezorgde inzendingen. Onvolledige,
onverstaanbare of onleesbare inzendingen worden gediskwalificeerd. De Promotor is
niet verantwoordelijk voor technische fouten in communicatienetwerken,
internettoegang of andere factoren die deelname aan een wedstrijd verhinderen.
15. De Promotor is niet aansprakelijk voor vertraging of verzuim in de nakoming van een
verplichting jegens de winnaar of jegens andere deelnemers (en/of gasten) indien
zulk een vertraging of verzuim het gevolg is van omstandigheden buiten de macht
van de Promotor of het gevolg is van een handeling of een nalaten van derden.
16. Behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid
van de Promotor of zijn personeel, of in het geval van fraude door de Promotor of zijn
personeel (waarvoor onbeperkte aansprakelijkheid geldt), is de Promotor niet
aansprakelijk jegens deelnemers, winnaars (en/of gasten of ouders/voogden) voor
verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit of verbandhoudende
met een wedstrijd, ongeacht of dit verlies of deze schade het gevolg is van nietnakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van
nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins.

17. Met inachtneming van toepasselijke bepalingen vervat in plaatselijke wetgeving,
dragen deelnemers door deelname aan een wedstrijd de volgende rechten over aan
de Promotor:
a. Het recht tot het gebruiken, reproduceren en exploiteren van alle creatieve
inzendingen voor elk doel en in alle media; en
b. Het recht tot het gebruiken van de naam, beeltenis en/of biografische
gegevens van deelnemers in alle publiciteitsuitingen of mededelingen in
verband met desbetreffende wedstrijd.
18. Deelnemers gaan ermee akkoord dat de toekenning van een prijs afhankelijk kan zijn
van ondertekening door de deelnemer van een overeenkomst van overdracht van
rechten of andere documentatie aangaande de inzending.
19. Iedere deelnemer garandeert de Promotor dat zijn/haar inzendingen helemaal
zijn/haar eigen werk zijn en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten
of andere rechten van derden.
20. Door deelname aan een wedstrijd verklaren deelnemers zich te onderwerpen aan
deze voorwaarden. Van deelnemers kan worden verlangd dat zij een schriftelijke
akkoordverklaring met betrekking tot deze voorwaarden overleggen alvorens zij een
prijs in ontvangst nemen. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
en alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

