Promotie: Waar zijn de Fresh Foam 1080s?

Algemene voorwaarden

1.
Aan deze Promotie mogen alleen legale inwoners van Nederland en België van 18 jaar en ouder
deelnemen. Personen met een professionele associatie met deze Promotie mogen niet deelnemen.
2.

Een aankoop is niet vereist, maar toegang tot internet wel.

3.
Promotieperiode: De Promotie loopt van dinsdag 26 oktober 2021 9:00 uur tot vrijdag 12
november 2021 16:00 uur.
4.
Deelname: Inzendingen kunnen worden ingediend door (i) te beantwoorden waar de Fresh Foam
1080s zich bevinden; dit wordt gecommuniceerd via/op Runner’s World Magazine, Men’s Health &
Women’s Health. (ii) en door de algemene voorwaarden van de Organisator te accepteren. Alleen
inzendingen die tijdens de Promotieperiode worden ingediend, zijn geldig. Deelnemers mogen
deelnemen aan de 3 prijsvragen, maar kunnen slechts eenmaal winnen.
5.
De prijs: 1 paar New Balance Fresh Foam 1080s. Tijdens de gehele Promotieperiode zijn er 3
mogelijkheden om deel te nemen. Dit betekent dat de Organisator in totaal 3 paar Fresh Foam 1080s
beschikbaar stelt voor de winnaars.
6.

Aanvullende informatie over de prijs:

a.

Elke prijs is voor 1 winnaar

b.
(i) uit elke post wordt 1 winnaar geselecteerd via Runner’s World Magazine, Men’s Health &
Women’s Health
c.

(ii) er wordt willekeurig gekozen uit de deelnemers met het juiste antwoord

7.
De winnende inzendingen worden 2 (twee) uur na de Promotieperiode willekeurig gekozen door
Jessica Bartlett, New Balance EMEA CRM Manger.
8.
Gegevens die voor de prijsaanvraag zijn ingediend, zullen niet door de Organisator worden
gedeeld met betrokken derde partijen. Winnaars worden intern gekozen.
9.
Winnaars worden binnen 2 uur na de trekking op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat ze
hebben opgegeven en moeten binnen 8 uur na het eerste ontvangen contact reageren. Als een winnaar
niet binnen 8 uur na het eerste ontvangen contact reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor
om die winnaar te diskwalificeren en de prijs niet toe te kennen. Na het accepteren van de prijs wordt
de winnaar gevraagd zijn of haar schoenmaat en postadres te bevestigen.
10. Redelijkheid: De Organisator keurt inzendingen af als deze, naar de redelijke mening van het
bedrijf:
a.
inhoud bevatten die beledigend is of negatieve gevolgen heeft voor de naam, reputatie of goodwill
van de Organisator of een merkpartner;

b.
inhoud bevatten met handelsmerken, logo's of copyrightmateriaal die niet jouw eigendom zijn of
die worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf van de eigenaar van de rechten (inclusief
beroemde namen, bedrijfsnamen, enzovoort);
c.
inhoud bevatten die belasterend of beledigend is voor andere personen of bedrijven, inclusief
maar niet beperkt tot de Organisator en haar partners, of die een verkeerde voorstelling van zaken
geeft; en
d.

inhoud bevatten met een politieke agenda

11. Prijzen zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden geretourneerd en kunnen niet geheel of
gedeeltelijk worden ingewisseld voor contanten of alternatieve prijzen. In geval van onvoorziene
omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of
hogere waarde toe te kennen.
12. Door deel te nemen, gaan de winnaars akkoord met deelname aan eventuele publiciteitsacties van
de Organisator of haar reclamebureaus.
13. Als je de winnaar bent van de Promotie, stem je ermee in dat de Organisator je naam, foto en
woonplaats mag gebruiken om de winnaar van deze prijsvraag bekend te maken en voor eventuele
andere redelijke en gerelateerde promotionele doeleinden.
14. Door hun deelname aan deze Promotie wordt aangenomen dat alle deelnemers de algemene
voorwaarden accepteren.

15. Als er iets mis gaat en de Organisator ondanks alle inspanningen de Promotie niet eerlijk of correct
kan uitvoeren, zijn de Organisator en betrokken bedrijven niet verantwoordelijk en hebben ze het recht
de Promotie te annuleren of aan te passen. Dit zullen ze alleen in uitzonderlijke gevallen doen. De
Organisator heeft ook het recht om een deelnemer te diskwalificeren als hij of zij het deelnameproces
manipuleert of hiervan misbruik maakt. De deelnemer komt bij frauduleus of oneerlijk handelen niet in
aanmerking voor de prijs.
16. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onleesbare, onvolledige of te late inzendingen.
17. De Promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door Instagram
en is hier niet mee geassocieerd. Door deel te nemen aan de Promotie, geven alle deelnemers de
Organisator volledige vrijwaring van alle wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de Promotie.
18. De Organisator gebruikt de opgegeven persoonlijke gegevens alleen voor het uitvoeren van de
Promotie en voor geen ander doel, tenzij met jouw expliciete toestemming. Je persoonlijke gegevens
worden te allen tijde vertrouwelijk gehouden in overeenstemming met het privacybeleid van de
Organisator dat beschikbaar is op:
19. Alle inzendingen moeten rechtstreeks worden ingediend door de persoon die deelneemt aan de
Promotie.

20. Bulkinzendingen van handelsgroepen, consumentengroepen of derde partijen worden niet
geaccepteerd. Onvolledige of onleesbare inzendingen die niet voldoen aan de vereisten van deze
algemene voorwaarden, worden gediskwalificeerd en tellen niet mee.
21. De Organisator mag weigeren een prijs toe te kennen of mag een prijs terugvorderen als een
deelnemer op basis van deze algemene voorwaarden fraude heeft gepleegd, oneerlijk was of niet in
aanmerking komt voor de prijs.
22. De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies of letsel
geleden door de deelnemer aan de Promotie of als resultaat van het accepteren van een prijs.
23. De beslissing van de Organisator is definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
24. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de algemene
voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken.

Organisator: New Balance Athletic Shoes (UK) Ltd
Appleton House, 430 Birchwood Boulevard, Warrington, WA3 7WD, Verenigd Koninkrijk

