Algemene voorwaarden
GEEN AANKOOP BIJ MARKET PLAZA IS NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN
AANKOOP STIMULEERT OOK NIET DE KANS OM TE WINNEN.
Actievoorwaarden Market Plaza BV, Vaderdag BBQ wedstrijd
1. Algemeen
1.1 De Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Market Plaza, handelend onder naam
Market Plaza BV gevestigd aan de Dreef 2, 4311 AK Bruinisse (hierna te noemen: "de Organisator")
georganiseerde promotionele actie (hierna: "de Actie") en zijn te raadplegen via het bijbehorende
Facebookbericht op: https://www.facebook.com/MarketPlazas/.
1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de
Actievoorwaarden.
1.3 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder
opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit
vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade
gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking,
wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator bekend gemaakt worden via
https://www.facebook.com/MarketPlazas/.
1.4 Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de
Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zoveel mogelijk de
aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of
vernietigbaar te zijn.
1.5 De Actie loopt van 1 juni tot en met 16 juni 2019 (hierna: "de Actieperiode").
1.6 Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Zierikzee.
2. De Actie
2.1 Tijdens de Actieperiode worden deelnemers gevraagd een leuke foto te plaatsen op de
actiepagina, via http://www.facebook.com/marketplazas, om zo mee te dingen naar de bij punt 4
genoemde prijs.
2.2 Obscene, provocatieve of een anderszins bedenkelijke inhoud wordt niet in overweging
genomen en wordt verwijderd. De Organisator behoudt zich het recht voor geheel zelfstandig te
beslissen wat zij als ongepast beoordeelt.
2.3 Door mee te doen aan de Actie, verklaren deelnemers zich akkoord dat hun naam en hun
ingezonden foto op onze website en Facebook pagina wordt geplaatst en door ons op ieder moment
voor ieder doel gebruikt mag worden, zonder daarvoor te hoeven betalen of een andere vorm van
compensatie.
2.4 Uit de ingezonden foto’s kiest de jury de 2 winnende foto’s, kijkend naar originaliteit en
passend bij het thema ‘Vader achter de BBQ’.
2.5 De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren, zonder bericht en
zonder opgaaf van redenen.

3. Deelname
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van
18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats, waar zij als bewoner staan
ingeschreven. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder (s) te hebben
verkregen voor deelname aan de Actie. Indien over deze toestemming twijfel bestaat, dient deze
toestemming op verzoek schriftelijk worden getoond.
3.2 Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers, inwonende partners of familie van Organisator,
alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken
is bij de Actie.
3.3 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.4 Het deelnemen aan de Actie is kosteloos, met uitzonderingen van de kosten voor het internet.
3.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. De
Organisator kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving
op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres.
3.6 De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat
deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins
op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie.
3.7 Per deelnemer zijn meerdere inzendingen toegestaan, echter kan men slechts 1 keer aanspraak
maken op een prijs.
3.8 Indien een deelnemer een onjuist of niet aan hem/haar toebehorend emailadres, op grond
waarvan hij/zij deelneemt, heeft verstrekt, vervalt het recht op deelname.
3.9 Alle deelnamen na 10 juni 2019 zijn ongeldig en worden niet in behandeling genomen.
3.10 Door deel te nemen aan de Actie behouden Organisator en diens partner zich het recht voor
om deelnemers te informeren middels een e-mail of telefonisch gesprek. Persoonlijke gegevens
worden niet aan derden verstrekt.

4. Prijzen
4.1 Bij de Actie is de volgende prijs te winnen: 2 x een BBQ pakket. Deze prijs is door de winnaar op
te halen in de winkel van Market Plaza in Bruinisse of Burgh Haamstede.
4.3 De prijs moet uiterlijk binnen 2 maanden nadat de prijswinnaar op de hoogte is gesteld worden
opgehaald. Indien de prijs na 2 maanden niet is opgehaald vervalt de prijs aan de Organisator.

5. Uitkering van prijzen
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode de in de Actievoorwaarden
genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op de prijs.
5.2 De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of voor
andere goederen of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs
verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.3 Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.
5.4 De winnaar wordt door de jury bepaald.
5.5 Winnaar van de Actie wordt binnen drie weken na afloop van de Actieperiode via een e-mail op
de hoogte gebracht.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en kosten.
6.2 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk
voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband
houdende met:
- de door haar uitgegeven prijzen of cadeaus;
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van het cadeau indien de
omstandigheden dit vereisen;
- het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.
6.3 De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief
gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks
tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator
uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht
op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering
daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en
medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisator.
6.4 De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname van deelnemers aan de Actie
op te schorten of te beëindigen indien deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze
voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan deelnemer te
melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor
aansprakelijk kan worden gehouden.
6.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De
Organisator zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de
nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde
bepaling in acht zal worden genomen.
7. Persoonsgegevens
7.1 Gegevens van de deelnemers kunnen door de Organisator en aan de Organisator gelieerde
ondernemingen ook voor andere doeleinden dan de Actie worden gebruikt, conform de
privacyverklaring.
8. Correspondentie en klachten
8.1 Over de uitslag van de Actie kan niet gecorrespondeerd worden.
8.2. Indien er om een andere redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Organisator, is
het oordeel van laatstgenoemde bindend.
8.3 Eventuele andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunnen gesteld worden
aan de Organisator:
Market Plaza BV, o.v.v. Market Plaza Challenge, Dreef 2, 4311 AK Bruinisse.
8.4 Klachten omtrent de Actievoorwaarden en de Actie kunnen worden ingediend bij de
Organisator.
8.5 De Organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig)
beantwoorden van vragen.

Slotbepaling
Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd,
zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.

Spelregels
•
•
•
•

•
•
•

Deelnemers zijn geen professionele fotografen.
De foto’s betreffen altijd foto’s van vaders die BBQ’en.
De winnaars krijgen bericht via e-mail of per telefoon.
Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan de ‘BBQ
fotowedstrijd’ bij winst toestemming aan Market Plaza om zijn of haar foto te
gebruiken voor communicatie op sociale media.
De deelnemer vrijwaart Market Plaza voor claims van derden die pretenderen
auteursrechthebbende te zijn en voor claims van geportretteerden.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.

