VOORWAARDEN VOOR DE QUINNYCASTERS
NEDERLAND EN BELGIE CAMPAGNE
Deze campagne is een initiatief van Dorel Netherlands, Korendijk 5, 5704 RD Helmond,
hierna genoemd ‘Dorel’. Door deelname aan deze campagne gaat de deelnemer akkoord
met deze algemene voorwaarden.
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze campagne wordt georganiseerd door Dorel met als doel het promoten van
Quinny-producten. Twintig door Dorel geselecteerde deelnemers aan deze campagne in
Nederland en tien in België ontvangen een Quinny Zapp Xtra. De geselecteerde
deelnemers kunnen ook regelmatig kleine extra prijzen of geschenken ontvangen.
1.2 Deelname aan de campagne is gratis. Per persoon mag slechts één keer worden
deelgenomen.
1.3 Details over de campagne zijn beschikbaar via de website www.quinnycasters.nl. De
voorwaarden van de campagne en andere informatie over de campagne is ook
beschikbaar via de website.
1.4 In deze voorwaarden hebben onderstaande woorden de hierna genoemde betekenis:
•
‘campagne': de QuinnyCasters-campagne ter promotie van Quinny producten;
•
‘deelnemer': een persoon die zich via de website heeft ingeschreven voor
deelname aan de campagne;
•
‘geselecteerde deelnemer': een deelnemer die door Dorel is geselecteerd om
zijn/haar ervaringen met de Quinny Zapp Xtra te delen (QuinnyCaster);
•
‘website': de website www.quinnycasters.nl
1.5 Er is geen aankoopverplichting van toepassing.
Artikel 2. Campagne
2.1 De campagneperiode loopt van 4 oktober 2010 tot 1 april 2011.
2.2 Deelnemers kunnen meedoen aan de campagne door het inschrijfformulier op de
website voor 21 oktober 2010 in te vullen. Een panel van Dorel kiest samen met een
onafhankelijke vertegenwoordiger 30 personen uit als geselecteerde deelnemers op basis
van de originaliteit van hun inschrijving.
2.3 De geselecteerde deelnemers die de richtlijnen volgen tijdens de campagne en die
volgens de juryleden de Quinny Zapp Xtra op de meest positieve creatieve en originele
manier onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek weten te brengen komen
gedurende de hele campagne in aanmerking voor kleine prijzen (zie Artikel 4.2).
2.4 De beslissing van de juryleden is bindend en er is geen correspondentie mogelijk
over de keuze van de geselecteerde deelnemers of de beslissing om prijzen toe te
kennen aan de geselecteerde deelnemers.
Artikel 3. Deelname
3.1 Alle deelnemers (waaronder deelnemers die niet geselecteerd zijn) zijn gebonden aan
alle bepalingen van deze voorwaarden en gaan door hun deelname aan de campagne
akkoord met deze voorwaarden.
3.2 De deelnemer:
• garandeert dat de informatie die hij/zij verstrekt heeft tijdens de
inschrijfprocedure juist is;
• garandeert dat hij/zij de informatie naar waarheid en volledig heeft ingevuld;
• garandeert dat de persoonlijke informatie die hij/zij verstrekt heeft tijdens de
inschrijfprocedure door hemzelf/haarzelf is ingevuld;
• dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn met een vaste woon- en/of verblijfplaats in
Nederland of België om deel te nemen aan deze campagne;

•
•

garandeert dat hij/zij daadwerkelijk heeft ingestemd met de algemene
voorwaarden. Dit mag niet door anderen worden gedaan;
garandeert dat informatie of inhoud geen inbreuk maakt op octrooien, ontwerpen,
auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van een andere persoon.

3.3 De geselecteerde deelnemer:
• deelt zijn/haar ervaringen met de Quinny Zapp Xtra via de verschillende sociale
media van zijn/haar voorkeur zoals Twitter, YouTube, Facebook, Flickr en de
website die Dorel speciaal voor dit doel heeft opgezet, namelijk
www.quinnycasters.com;
• geeft Dorel toestemming om informatie, video’s, teksten (waaronder blogs) en
andere werken en andere werken die met betrekking tot deze actie door
hem/haar worden vervaardigd met betrekking tot deze campagne voor
promotionele doeleinden te gebruiken zonder hiervoor een vergoeding te
verlangen;
• garandeert dat geproduceerde inhoud geen inbreuk maakt op octrooien,
ontwerpen, auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van een andere
persoon;
• geeft Dorel toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor promotionele
doeleinden met betrekking tot deze campagne, zonder hiervoor betaling te
verlangen;
• geeft door deelname aan de campagne Dorel toestemming om hem/haar
informatie toe te sturen als onderdeel van zijn marketingactiviteiten. Ieder bericht
van Dorel bevat een optie waarmee de deelnemer zijn/haar toestemming
permanent kan intrekken;
• garandeert dat hij/zij daadwerkelijk heeft ingestemd met de algemene
voorwaarden. Dit mag niet door anderen namens de deelnemer worden gedaan.
3.4 De informatie die vereist is voor deelname, wordt eigendom van Dorel en wordt niet
verkocht of verstrekt aan derden. Op http://www.quinnycasters.com kun je het
Privacybeleid van Dorel lezen.
3.5 Werknemers van Dorel, werknemers van Dorel Netherlands, de naaste familie van
werknemers van Dorel en Dorel Netherlands en een ieder die op wat voor manier dan
ook, direct of indirect, betrokken is bij de ontwikkeling en implementatie van de
campagne zijn uitgezonderd van deelname aan deze campagne.
3.6 Per e-mailadres wordt slechts één deelname toegestaan.
3.7 Klik om deel te nemen aan de campagne op de tab ‘Aanmelden’ op de website en vul
het webformulier in.
Artikel 4. Quinny Zapp Xtra /prijzen
4.1 Bij deze campagne bestaan de prijzen uit 30 exemplaren van de Quinny Zapp Xtra
die gratis aan iedere geselecteerde deelnemer worden gegeven.
4.2 Dorel kent tijdens de campagne ook maandelijks prijzen toe aan de geselecteerde
deelnemers (zie 2.3). De deelnemers worden hierover maandelijks op de hoogte gesteld,
evenals van de sluitingsdatum. De individuele prijzen hebben een waarde van maximaal
€ 60,-. Prijzen dienen in de aangeboden vorm te worden aanvaard. Dorel behoudt zich
het recht voor om een prijs te vervangen door een prijs van dezelfde of een grotere
waarde indien de oorspronkelijke prijs door onvoorziene omstandigheden niet kan
worden toegekend.
4.3 De prijzen worden onder toezicht van een onafhankelijke derde toegekend aan de
geselecteerde deelnemers. Prijswinnaars worden binnen 10 dagen na de sluitingsdatum
per e-mail op de hoogte gesteld.
4.4 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Dorel is niet aansprakelijk voor:
• verlies of schade voortvloeiende uit deze campagne; of
• verlies of schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie en/of
technische fouten op de website;
5.2 De Quinny Zapp Xtra en prijzen die Dorel weggeeft als onderdeel van deze campagne
vallen onder de standaard garantievoorwaarden die worden verstrekt door de leverancier
van de producten.
Artikel 6. Publiciteit
6.1 Dorel behoudt zich het recht voor om foto’s, video’s en de namen en provincies van
de geselecteerde deelnemers te gebruiken in toekomstige publicaties en advertenties.
Van geselecteerde deelnemers kan ook verwacht worden dat zij deelnemen aan
promotionele reclame, waaronder voor de website.
Artikel 7. Algemeen
7.1 Deze campagne wordt beheerst door Nederlands recht.
7.2 Dorel behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving:
• om (geselecteerde) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de campagne
indien deze van mening is dat zij misbruik zullen maken van de campagne, niet in
overeenstemming met deze voorwaarden voor de campagne zullen handelen,
frauduleus zullen handelen en/of de campagne bovenmatig zullen beïnvloeden;
• om correcties en wijzigingen aan te brengen op de website of om toegang tot de
website of onderdelen daarvan te beperken of te beëindigen op de wijze en het
moment dat deze het wenselijk of noodzakelijk acht; en
• om de campagne te beëindigen of om de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen
of informatie naar eigen goeddunken aan te passen zonder voorafgaande
kennisgeving.
7.3 Geen enkel onderdeel van de inhoud van deze campagne en/of publicatie mag zonder
de uitdrukkelijke toestemming van Dorel verveelvoudigd of gepubliceerd worden.
7.4 Wijzigingen, typefouten en drukfouten voorbehouden.
7.5 De promotor van de campagne is Dorel Netherlands, Korendijk 5, 5704 RD Helmond.
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