ACTIEVOORWAARDEN JUPILER FESTIVAL ESSENTIAL WINACTIE
Organisator
De ‘Jupiler Festival Essential’ winactie wordt georganiseerd door InBev Nederland NV gevestigd aan
de Ceresstraat 1 te Breda (“Organisator").
Actieperiode
De Actie loopt van maandag 2 juli 2018 om 00:00:00 uur MET (Midden-Europese Tijd) tot en met
donderdag 1 oktober 2018 om 23:59:59 MET (“Actieperiode”). De Actie loopt in Nederland.
In aanmerking komende deelnemers
In aanmerking voor de Prijs komen de personen die aan alle hiernavolgende vereisten voldoen
(hierna “Deelnemers” genoemd):
 Personen die minstens 18 jaar oud zijn bij de start van de Actie, en
 wettig in de EU verblijven
 deze voorwaarden hebben aanvaard.
Uitgesloten van deelname zijn: werknemers van de Organisator of hun naaste familie, werknemers
en/of onderaannemers van de marketing-, reclame, en/of dochterondernemingen van de
Organisator, personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn als deze personen, alsmede de
familieleden tot in de tweede graad van de personen die voor een van voormelde entiteiten werken.
Deelname
Enkel de Deelnemers kunnen deelnemen aan de Actie om kans te maken op de Prijs. Om deel te
nemen dienen Deelnemers het volgende te doen:
 in de Actieperiode een foto te delen van hun ‘Jupiler Festival Essential’ met betrekking tot
het betreffende festival op de social media uitingen van Jupiler rondom de Jupiler Festival
Essential campagne
In geval van meerdere deelnames vanuit 1 Deelnemer – bijv. door gebruik te maken van meerdere
e-mailadressen of anderszins – worden alle reacties van deze Deelnemer uitgesloten van de Actie.
Prijs
In totaal wordt de prijs 4 keer gewonnen per festival: 4 winnaars van de Prijs zullen door de jury van
Jupiler worden gekozen uit alle foto’s die in overeenstemming met deze Actievoorwaarden hebben
plaatsgevonden. De criteria waarop de jury inzending beoordeelt zijn als volgt: originaliteit en
creativiteit.
Prijzen (deelnemende festivals):
- Wildeburg: 13 t/m 15 juli 2018, 4 x 2 weekendtickets incl. camping, waarde per set 280 euro
- Loveland: 11 t/m 12 augustus 2018, 4 x 2 weekendtickets, waarde per set 139,90
- Into the Woods: 14 t/m 15 september 2018, 4 x 2 weekendtickets, waarde per set 172 euro
- Lief festival: 1 september 2018, 4 x 2 dagtickets, waarde per set 80,70 euro
- Solar: 2 t/m 5 augustus 2018, 4 x 2 weekendtickets, waarde per set 240 euro
De Prijs omvat het volgende, voor twee personen:
 Toegang tot het betreffende festival
 Recht om te verblijven op het betreffende campingterrein indien het om een meerdaags
festival gaat
 Alle bijkomende uitgaven en kosten zijn ten laste van de winnaar en/of de persoon die
hem/haar vergezelt.

De prijs wordt gewonnen door de persoon die heeft gereageerd op de social media uitingen van
Jupiler rondom de Jupiler Festival Essential campagne en door Jupiler is verkozen als winnaar. Hij of
zij mag uiteraard zelf zijn/haar festivalpartner kiezen, echter deze dient ook minimaal 18 jaar te zijn.
De te winnen Prijs is uniek en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
Aanwijzing van de winnaars
Onder alle Deelnemers die gedurende de Actieperiode in overeenstemming met
deze Actievoorwaarden hebben deelgenomen, worden de 4 winnaars uiterlijk een week voor
aanvang van het betreffende festival door Jupiler, Ceresstraat 1, 4800MA, Breda, Nederland gekozen
op basis van een kwalitatieve beoordeling van de reactie op de social media uitingen van Jupiler met
betrekking tot de Jupiler Festival Essential campagne. Tevens wordt daarbij per prijswinnaar 1
plaatsvervanger gekozen voor het geval de eerste 8 prijswinnaars de prijs niet in overeenstemming
met deze Actievoorwaarden toekomt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Bekendmaking van de winnaars
De winnaars worden bekendgemaakt uiterlijk een week voor aanvang van het betreffende festival
en ontvangen hiervan een bericht op Facebook. In dit bericht wordt gevraagd bepaalde informatie
aan te leveren (voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats). Indien de winnaar
na het e-mail bericht niet binnen 72 uur (3 dagen) alle gevraagde informatie aanlevert of indien de
Organisatie heeft vastgesteld dat de winnaar niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden van de
Actie, gaat de prijs automatisch door naar de volgende geselecteerde winnaar. De geselecteerde
plaatsvervanger zal worden verzocht om binnen 48 uur (2 dagen) per e-mail de gevraagde gegevens
aan te leveren.
Indien één van de voormelde tijdslimieten niet in acht wordt genomen, zal de Prijs vervallen en zal
er een andere of geen winnaar worden geselecteerd.
De datum, het tijdstip en de voorwaarden verbonden aan de Prijs worden door de Organisator
bepaald en kunnen enkel door de Organisator worden gewijzigd. De winnaar kan geen enkele aan de
Prijs verbonden datum of voorwaarde wijzigen. De Prijs kan niet worden ingeruild tegen geld of een
andere prijs.
Redenen voor diskwalificatie van Deelnemers
In de volgende gevallen wordt een Deelnemer onmiddellijk gediskwalificeerd:

-

Indien vermoed wordt dat hij/zij in strijd met deze Actievoorwaarden heeft gehandeld.

-

Indien hij/zij op het deelnameformulier foutieve of incorrecte verklaringen of gegevens
verstrekt.

-

Indien vermoed wordt dat hij/zij een aanval heeft gepleegd op of een poging heeft gedaan
tot verandering of manipulatie van het computersysteem, de website of de server via welke de
Actie wordt gevoerd.

-

Indien hij/zij nagelaten heeft om de Prijs tijdig op te eisen in overeenstemming met het
onderdeel ‘ bekendmaking van de winnaars’

Beperkte aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of letsel als gevolg
van of in verband met de Actie of de Prijs. De Organisator kan tevens niet aansprakelijk worden
gesteld voor systeemstoringen, vertragingen, of storingen veroorzaakt door factoren die buiten haar
controleveld liggen. De Organisator zal verder niet verantwoordelijk zijn voor het eventueel niet
nakomen van verplichtingen door derden die betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. Zodra de
Prijs is geleverd aan de winnaars, is de Organisator niet langer verantwoordelijk voor eventuele
verliezen.
Klantendienst
De lokale klantenservice bevindt zich in Leuven, deze kunt u gratis telefonisch contacteren via 08000230945.
Publicatie van de namen van de winnaars
Winnende Deelnemers aan de Actie verklaren zich akkoord met de toekenning van het recht aan de
Organisator om hun naam en woonplaats te publiceren in eender welke media zonder dat hiervoor
een afzonderlijk toestemming, aankondiging of compensatie nodig is. Verder stemmen ze er ook
mee in om deel te nemen aan eender welke redelijke publiciteit die gepaard gaat met of voortvloeit
uit de Prijs, mocht de Organisator hen dit vragen.
Persoonsgegevens
Zie ons privacy document op de website www.jupiler.nl
Instemmen met de voorwaarden
Door deelname aan de Actie, wordt de Deelnemer geacht de voorwaarden zoals opgenomen in dit
document, te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.
Wijzigen van de Actie
De Organisator is om organisatorische en/of juridische/wettelijke redenen gerechtigd bepaalde
onderdelen van deze Actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere
kennisgeving achteraf. De Organisator kan op elk moment besluiten om de Prijs te vervangen door
een andere prijs van gelijke waarde.
Gedragscode Promotionele kansspelen
De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van toepassing op de Actie en de Prijs die ermee
gewonnen wordt. De Organisator heeft zich geconformeerd aan deze Gedragscode. Er hoeft voor
deze Actie geen kansspelbelasting te worden betaald.

