
Actievoorwaarden Pure Plaatjes
"Win een weekend puur genieten in de Ardennen"

17/09/2021 – 03/10/2021

Dit reglement (hierna: het “Reglement”) bepaalt de voorwaarden van de wedstrijd " Win een weekend puur
genieten in de Ardennen’" (hierna: de “Actie”), georganiseerd door Spadel Nederland BV (hierna: "Spadel" of "de
Organisator”), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 30083540,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te 4921 PJ Made, Brieltjenspolder 28D.

Algemeen

1. Deze Actie, ter promotie van Spadel Nederland B.V., loopt van 17/09/2021 tot en met 03/10/2021 (hierna: de
“Actieperiode”). Het betreft een tijdelijke actie waarbij ‘1 weekend puur genieten in de Ardennen’ te winnen
is.

2. De Organisator handelt in overeenstemming met het Nederlands recht en de Gedragscode Promotionele
Kansspelen 2014.

3. Dit Reglement en andere informatie over de Actie zijn verkrijgbaar op
[www.spa.nl/inspiratie-tips/pure-plaatjes].

4. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie te wijzigen en/of de Actie voortijdig te
beëindigen en/of op te geven om redenen van overmacht, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens
Organisator kan doen gelden.

5. Door deelname aan de Actie bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en
verklaart hij het Reglement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud van dit Reglement.

Deelname

6. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor de personen die in Nederland wonen en die de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt, met uitzondering van de personen vermeld in artikel 7.

7. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en samenwonende partners of familie van de Organisator,
alsmede (b) voor eenieder die op enige wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze Actie.

8. Deelname aan de Actie en meedingen naar de prijs is mogelijk indien de deelnemer binnen de Actieperiode:
een foto maakt voor de opdracht: in het moment van sociologische fotograaf Marijn Scheeres. Marijn daagt
de deelnemer uit voor de derde opdracht: fotografeer je eigen zaterdagochtend en vang daarbij de dynamiek
van het doodgewone. De deelnemer dient deze foto te delen op zijn/haar Facebook en/of Instagram account
met #SPAPurePlaatjes en daarbij te onderbouwen waarom zijn/haar foto een puur plaatje is.
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9. Deelname is uitsluitend per Facebook/Instagram-account, en de deelnemer mag onder geen beding spelen
onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers.

Winnaars

10. Een onafhankelijke jury beoordeelt of aan de voorwaarden is voldaan en wie de winnende deelnemer (hierna:
de “winnaar”) is.

11. Op vrijdag 22 oktober 2021 zal de winnaar bekend worden gemaakt.

12. De Organisator zal op de dag van bepaling en bekendmaking van de prijzen via Facebook/Instagram contact
opnemen met de winnaar. De winnaar kan tot uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 de uitkering van de prijs
vragen, bij gebreke waarvan iedere aanspraak in dat verband vervalt en ongeldig wordt.

Prijzen

13. De winnaar krijgt 1 voucher (ter waarde van € 449,- die vrij besteed kan worden bij Ardennes-étape). De
prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard
worden zoals deze wordt toegekend.

14. Eenzelfde persoon kan meerdere keren deelnemen aan de Actie, maar kan per kalenderjaar slechts één prijs
winnen ten gevolge van een Actie georganiseerd door Spadel. Dit betekent dat Spadel geen prijs zal
toekennen aan een winnende deelnemer indien deze laatste reeds een prijs heeft gewonnen in hetzelfde
kalenderjaar (zijnde, van 1 januari tot 31 december).

15. De winnende deelnemer die al een prijs heeft gekregen ingevolge een vorige actie in hetzelfde kalenderjaar
en die geen prijs ontvangt naar aanleiding van deze Actie, zal geen aanspraak kunnen maken op enige
vergoeding door de Organisator door het feit dat hij geen prijs ontvangt.

16. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij
weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.

17. De Organisator behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren
indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden
toegekend.

18. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen, in geval van overtreding van één van
de bepalingen van dit Reglement, zonder dat de deelnemer recht heeft op enige vergoeding door de
Organisator.

19. De Organisator is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in
welke vorm dan ook. Op de gewonnen prijs zijn de algemene voorwaarden van de leverancier van de prijs van
toepassing.

20. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Uitsluitingen
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21. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren en/of van rechtswege
en zonder ingebrekestelling te diskwalificeren in geval van overtreding van één van de bepalingen van dit
Reglement, zonder dat de deelnemer recht heeft op enige vergoeding door de Organisator.

22. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als misbruik worden beschouwd en de
automatische uitsluiting van de betrokken deelnemers met zich meebrengen.

23. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste
persoonsgegevens uit te sluiten.

24. Deelname door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de website, evenals
het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en zo nodig tot
aansprakelijkstelling wegens schending van de auteursrechten van de Organisator.

Intellectuele eigendom en promotie Spadel

25. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

26. De deelnemer doet, van het moment van inzending, afstand van de bij hem/haar rustende (intellectuele
eigendoms)rechten in de ruimste zin van het woord ten aanzien van de inzending, waaronder begrepen doch
niet uitsluitend, auteursrechten, portretrechten, naburige rechten of rechten uit hoofde van enige andere
wettelijke bepaling die de deelnemer ter zake zou hebben.

27. De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het
woord, waaronder begrepen doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer
internet en landelijke dag- en weekbladen, zonder dat de Organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd
is.

28. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening
worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaar is in dat verband in geen geval
gerechtigd op enige vergoeding (andere dan de reeds ontvangen prijs). Alle eventuele (publicatie)materialen
zullen het exclusieve eigendom zijn en blijven van de Organisator.

Behandeling van gegevens

29. De Organisator zal alle persoonsgegevens die zij via deze Actie inzamelt, verwerken in overeenstemming met
de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de Algemeen
Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)) en de data policy van Facebook. Het doel van deze
gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze Actie.

30. Een deelnemer heeft het recht op om geïnformeerd te worden over zijn persoonsgegevens die door de
Organisator worden verwerkt en om de rechtzetting of verwijdering van enige onjuiste, irrelevante of
onvolledige gegevens te vragen. Tevens kan de deelnemers zich verzetten tegen het gebruik van zijn/haar
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kan de deelnemer een e-mail sturen aan
privacy@spadel.com of zich wenden tot Spadel, gevestigd te 4921 PJ Made, Brieltjenspolder 28D.

31. Op alle gegevens die worden verzameld in het kader van deze Actie zijn de privacyvoorwaarden van de
Organisator van toepassing, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in dit Reglement. Het volledige

privacybeleid van de Organisator kan geraadpleegd worden op https://www.spa.nl/privacy.
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Uitsluiting aansprakelijkheid

32. De Organisator en/of de door hem ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, een of meer van de in dit
Reglement genoemde websites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware
alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens. Voorts sluit de
Organisator voor zover wettelijk mogelijk iedere overige aansprakelijkheid van de Organisator en/of de door
haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie volledig uit. De uitsluitingen en beperkingen van
aansprakelijkheid in dit Reglement doen evenwel geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de Organisator
voor diens bedrog of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers of het niet-uitvoeren van een verbintenis
die een van de voornaamste prestaties van de Organisator vormt.

33. De Organisator is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten van deelnemer die door de
deelname zijn gemaakt met betrekking tot de Actie, bijvoorbeeld door deelname daaraan of verdere
gebruikmaking van de prijs.

Klachten

34. Klachten of vragen omtrent dit Reglement en de Actie kunnen worden verzonden naar de Organisator: Spadel,
gevestigd te 4921PJ Made, Brieltjenspolder 28D. De Organisator zal contact opnemen omtrent de
beantwoording van de vraag dan wel (verdere) afhandeling van de vraag of klacht. De Organisator zal er alles
aan doen om de klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien de klacht desondanks toch niet naar
tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Kansspelautoriteit.

Toepasselijke recht en geschillen

35. Dit reglement is onderworpen aan het Nederlands recht, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het
Nederlands recht.

36. Geschillen voortvloeiende uit de Actie en dit Reglement worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgemaakt te Made, 08/09/2021.
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