ACTIEVOORWAARDEN: WINACTIE BLACK FRIDAY LIVE SHOW 2021

1. ALGEMEEN
I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: “Black Friday Live Show 2021” (hierna te
noemen: de “Actie”), van Wereldhave Nederland B.V. (verder te noemen: de “Organisator”). De
Organisator is de eigenaar achter de deelnemende winkelcentra, gevestigd en kantoorhoudende te:
WTC Schiphol, Tower A, 3rd floor, Schiphol Boulevard 233, 1118 BH Schiphol. Deelnemende
winkelcentrum aan de Actie: Cityplaza Nieuwegein te Nieuwegein.
II. De Actie heeft als doel het evenement Black Friday Live Show 2021 te promoten bij de
bezoekers van het desbetreffende winkelcentrum.
III. De Actie start op 25 november 2021 om 19:59 uur en eindigt om 20:30 uur (verder te noemen
de “Actieperiode”)
IV. De deelnemende consument (verder te noemen de ‘’Deelnemer’’) is gebonden aan de inhoud
en bepalingen van deze voorwaarden.
V. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de
Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. De Organisator is in een dergelijk
geval nimmer aansprakelijk voor enige vorm van vergoeding van schade en/of kosten, compensatie,
enzovoorts. Een eventuele herziene versie, in het geval van een tussentijdse wijziging van de
actievoorwaarden zal op de website van het desbetreffende winkelcentrum geplaatst worden,
voorzien van de datum van wijziging.

2. HET ACTIEMECHANISME
Iedere kijker van de Black Friday Live Show 2021 in het deelnemende winkelcentrum kan
deelnemen aan de Actie middels de volgende stappen:
I. De Deelnemer neemt deel aan de Black Friday Live Show 2021 op donderdag 25 november 2021 in
Cityplaza Nieuwegein te Nieuwegein van 19.59 tot 20.30.
II. De Deelnemer vult, gedurende de Actieperiode, op de website van het bezochte winkelcentrum
het deelnameformulier in en maakt daarmee kans om prijzen te winnen die tijdens de show worden
weggegeven.
III. Een deelnemer mag maar met 1 mailadres (lezende 1 elektronisch apparaat óf mobile device)
aan de Actie meedoen. Tevens is geen deelname mogelijk met een cadeaubon die afkomstig is van
een winkel gelegen in een ander winkelcentrum dan de deelnemende winkelcentra of met een
transactiedatum die buiten de Actieperiode valt. De Organisator is te allen tijde gerechtigd om
zonder opgaaf van redenen een cadeaubon gevoegd bij het deelnameformulier te weigeren, zonder
dat de Organisator aansprakelijk kan worden gehouden voor enige vorm van vergoeding van schade
en/of kosten, compensatie, enzovoorts.

V. Het invullen van het deelnameformulier op de website is mogelijk t/m woensdag 25 november
2021 19.59 uur.
VI. Per deelnemend winkelcentrum worden 12 winnaars gekozen op donderdag 25 november
2021. De winnaar(s) worden daarna ingelicht per e-mail. De Organisator streeft ernaar om dat op
dezelfde dag te doen.

3. DEELNAME
I. Door deelname aan de Actie gaat u akkoord met de onderhavige actievoorwaarden.
II.

Deelname aan de Actie is vrij en kosteloos.

III. Deelname aan de Actie staat enkel open voor privépersonen die aantoonbaar 18 jaar of ouder
zijn en die aantoonbaar een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben op maximaal 30
kilometer van het winkelcentrum. Indien een Deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft
en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het
geval de ouders en/of voogd van een Deelnemer die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen
voorafgaande toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan de Organisator.
IV. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op
enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
V. De naam- en (e-mail)adresgegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de
Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in
het databestand van de Organisator; op dit bestand is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering
van de Actie en voor de communicatiedoeleinden met de prijswinnaars. De gegevens zullen na afloop
van de actie worden vernietigd, mits de Deelnemer zich inschrijft voor de nieuwsbrief van de
Organisator.
VI. Deelnemen aan de Actie is voor ieder die een volledig ingevuld deelnameformulier invult via het
desbetreffende formulier op de website van ieder deelnemend winkelcentrum waarmee de
Deelnemer kans maakt op het winnen van de prijs.
VII. Deelname aan de Actie kan uitsluitend via het onder VI bedoelde deelnameformulier op de
desbetreffende website.
VIII. Deelnameformulieren zijn uitsluitend beschikbaar in de Actieperiode.
IX.

Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.

X. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar
intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/
haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
XI. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het
recht voor om, zonder opgaaf van redenen, Deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen

vervallen aan de Organisator. De Organisator kan in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk worden
gehouden voor enige vorm van vergoeding van schade en/of kosten, compensatie, enzovoorts.
XII. Uitsluitend privépersonen kunnen deelnemen aan de Actie en kunnen dit uitsluitend eenmalig
doen.
XIII. Door deel te nemen aan de Actie gaat de Deelnemer ondubbelzinnig akkoord met het maken van
en het gebruiken van beeldmateriaal van de Deelnemer ter promotie op de websites en op social
media kanalen van de Organisator en de deelnemende winkelcentra.

4. PRIVACY
I. De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden
verzameld via vorenbedoelde websites. De Organisator respecteert uw privacy en houdt zich aan de
regels die de Algemene Verordening gegevensbescherming stelt.
II. In het kader van de Actie verzamelt en verwerkt de Organisator de volgende persoonsgegevens:
voornaam, achternaam, e-mailadres en naam- en adresgegevens om de deelnemende winnaar te
kunnen contacteren. De gegevens die worden verzameld via vorenbedoelde websites zijn
genoegzaam beveiligd.
III. De Organisator bewaart de verzamelde gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden
deze gegevens vernietigd. De Deelnemer heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren en/of te verwijderen. Hiervoor dient de Deelnemer een verzoek per e-mail te sturen
aan: OnlineSupport@wereldhave.com.

5. PRIJZEN
I. Per deelnemend winkelcentrum worden er maximaal 12 prijzen verloot onder de Deelnemers.
II.

De prijs omvat 11 cadeaubonnen met een maximum waarde van € 230,-- incl. BTW.

III. De prijs omvat 1 trip naar Disneyland Parijs maximaal 4 kaarten, 1 park naar keuze en datum
naar keuze (kaarten zijn 1 jaar geldig vanaf de dag na de Actie).
IV. Op donderdag 25 november 2021 worden de winnaars gekozen en vervolgens zo spoedig als
mogelijk geïnformeerd.
V. De prijswinnaar krijgt bericht van de Organisator via het e-mailadres dat is ingevuld op het
deelnameformulier.
VI. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde in welke zin dan
ook. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
VII. De prijs wordt middels een digitale email verstuurd naar het, door de deelnemende winnaar(s)
opgegeven, email-adres niet langer dan 30 dagen na bekendmaking van de winnaar(s).

6. AANSPRAKELIJKHEID

I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen niet aansprakelijk
worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten,
renten, compensatie, alles in de ruimste zin van het woord.
II. De Organisator is niet aansprakelijk voor netwerkstoringen, computer-, hardware- of
softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies
van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen. Ook kan de Organisator niet
verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten in de communicatie uitingen rondom de
Actie dan wel de communicatie vanuit de Deelnemer.
IV. Het voorgaande is van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de
zijde van de Organisator.

7. SLOTBEPALINGEN
I. Deze Actievoorwaarden zijn online te raadplegen op de website van ieder deelnemend
winkelcentrum aan de Actie.
II. Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of
de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie zonder opgave van reden te wijzigen, dan
wel deels of geheel Actie te staken, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot
vergoeding van schade, kosten, renten, enzovoorts gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van
de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel (gedeeltelijke) staking van de Actie, zal door de
Organisator bekend worden gemaakt op de websites van de deelnemende winkelcentra.
III. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
IV. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan
info@wereldhave.com, waarna schriftelijk contact zal worden opgenomen door Organisator.
V. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out,
software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

