WEDSTRIJDREGLEMENT ‘Zet je moeder levensgroot in de bloemetjes!’

1.

Henkel Nederland B.V., met maatschappelijke zetel te NL 3432 NZ Nieuwegein, Brugwal 11, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 30074969, en Eijffinger B.V., met
maatschappelijke zetel te 2718 SL Zoetermeer, Heliumstraat 100, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Zoetermeer onder het nummer 27242722 organiseren samen een gratis wedstrijd zonder
aankoopverplichting met hun respectievelijke merken Perfax en Eijffinger, die loopt van 21 april 2008 tot en
met 13 mei 2008.

2.

Uitsluitend inwoners van Nederland kunnen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de
personeelsleden en hun familieleden tot de eerste graad van Henkel en Eijffinger of van andere firma's die
bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn. Deelnemers jonger dan 16 moeten toestemming hebben
van hun wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen. De deelnemers staan al hun rechten op hun
ontwerp, en inzonderheid hun auteursrechten, af aan Eijffinger. De informatie over deze wedstrijd kan
teruggevonden worden op www.perfax.nl of www.eijffinger.com

3.

Om kans te maken op een van de 3 prijzen moeten de deelnemers op individuele naam hun ontwerp (A4
formaat) opsturen naar het volgend adres in Nederland:
Postbus 2100, 3430 CM Nieuwegein of digitaal via moederdag@eijffinger.com
De uiterste inzenddatum (de poststempel geldt als bewijs) is 13/05/2008.

4.

Uit de inzendingen zal een deskundige jury de mooiste 3 inzendingen belonen.
Van deze 3 mooiste inzendingen maakt Eijffinger echt behang (een Wallpower) met als afmeting 139,5 x
280 cm. Tevens ontvangen de winnaars behanglijm van Perfax die geschikt is voor dit product. Maximaal 1
inzending per persoon en adres.

5.

Prijzen kunnen noch tegen geld, noch tegen andere voordelen in natura worden ingeruild of doorgegeven
aan derden en blijven eigendom van Henkel Nederland B.V. en Eijffinger B.V. indien de prijs niet is
opgevraagd voor december 2008. Geen enkele discussie over de prijs of de al dan niet toewijzing zal
aanvaard worden.

6.

De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld.

7.

Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

8.

Er zal geen rekening worden gehouden met inzendingen die de organisatoren, om welke redenen dan ook,
niet binnen de vooropgestelde termijn hebben ontvangen of met inzendingen die onvolledig, ongeldig of
onleesbaar zijn.

9.

De organisatoren van de wedstrijd kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor inzendingen die verloren
zouden gegaan zijn of voor gevallen van overmacht. In geen enkel geval kunnen de organisatoren
aansprakelijk gesteld worden voor enig technisch probleem bij de internetprovider waardoor de tijdige
deelname in het gedrang zou kunnen komen.

10.

Door aanvaarding van de prijs, staan de winnaars de organisatoren van rechtswege toe hun naam en hun
foto te gebruiken bij elke reclame- of promotieactie in verband met de wedstrijd of promotie van de merken
Perfax en Eijffinger zonder dat zij hiervoor andere rechten (van welke aard dan ook) verkrijgen dan de
gewonnen prijs.

11.

Eventuele fiscale lasten die deze wedstrijd met zich meebrengt, worden volledig gedragen door de
winnaars.

12.

Er wordt geen schriftelijke of telefonische correspondentie gevoerd over de wedstrijd.

13.

De deelnemer aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden opgeslagen in de databases van Henkel en
Eijffinger en gebruikt worden voor marketingdoeleinden door Henkel, Eijffinger en desgevallend andere
bedrijven. Op elk moment heeft de deelnemer het recht om zijn persoonsgegevens te wijzigen. Ook kan
hij op elk moment zijn goedkeuring intrekken betreffende het toekomstige gebruik of de verwerking van
zijn persoonsgegevens. In dergelijke gevallen, of voor eender welke andere verwachting die hij heeft
omtrent zijn persoonsgegevens, kan de deelnemer ons contacteren via e-mail of per post ter attentie
van onze Corporate Communication bij Henkel Nederland B.V Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein of
Eijffinger BV, postbus 200 2700 AE Zoetermeer.

14.

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat men volledig en onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit
wedstrijdreglement, dat verkrijgbaar is on-line op de website www.perfax.nl of www.eijffinger.com

15.

Henkel Nederland B.V. en Eijffinger B.V. hebben de mogelijkheid de wedstrijd uit te breiden, in te korten,
aan te passen of te annuleren, in geval van overmacht of wanneer de omstandigheden dit vereisen, zonder
dat dit enig recht op schadevergoeding zou meebrengen in hoofde van de deelnemers.

