Actievoorwaarden “Win jouw droomdate”
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Deze “Win jouw droomdate” wedstrijd wordt georganiseerd door ICI PARIS XL Nederland B.V. gevestigd op de Nijborg
17, te 3927 DA Renswoude – Nederland. Deelnemen aan deze wedstrijd kan enkel als u (op 28/01/2019) 18 jaar of
ouder bent en woonachtig te Nederland.
Deelname aan de Wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Facebook event pagina
van ICI PARIS XL Nederland. Het personeel van ICI PARIS XL en elke andere persoon die betrokken is bij de organisatie
van deze actie worden uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
Van 28 januari 2019 tot en met 14 februari 2019 kan elke persoon zijn ultieme droomdate beschrijven om zijn/ haar
lover op Valentijnsdag te verrassen.
Meedoen kan door deze droomdate te posten en met ons te delen op de speciale event pagina van ICI PARIS XL
Nederland op Facebook (www.facebook.com/ICIPARISXL.Nederland/events).
De winnaar worden uitgekozen op basis van een loting op 14/02/2019 om 18.00 uur.
Deelname aan de Wedstrijd is enkel geldig op voorwaarde dat alle gevraagde informatie op het moment van de
verloting 14/02/2019 uiterlijk 17.00 uur op de speciale event pagina volledig en juist doorgegeven is.
Onvolledige, vervalste of nagemaakte inschrijvingen of inschrijvingen met fouten worden uitgesloten en de betrokken
deelnemer wordt gediskwalificeerd.
Deelname kan t.e.m. 14/02/2019 uiterlijk 17.00 uur.
ICI PARIS XL behoudt zich het recht om de wedstrijd te verlengen, te onderbreken of stop te zetten indien onvoorziene
omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen.
De Organisator geeft 1 droomdate weg. Op 14/02/2019 om 18.00 uur wordt in contact getreden met de winnaar via
een persoon bericht via Facebook. Deze prijs is geschikt voor 2 personen.
De invulling, datum en waarde van de prijs wordt bepaald door ICI PARIS XL Nederland B.V. in overleg met de winnaar.
De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar in contanten of andere
goederen of diensten. Bij weigering van de prijs, of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden
uitgekeerd. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals toegekend.
Er worden geen persoonlijke gegevens van de deelnemers in een database ingevoerd.
Er wordt ten alle tijden gehandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Raadpleeg onze website https://www.iciparisxl.nl/nl/privacybeleid voor een volledige versie van ons privacy beleid.
De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet
tegen hun gebruik voor marketing doeleinden.
ICI PARIS XL kan niet aansprakelijk gesteld worden op grond van deze wedstrijdvoorwaarden of deze wedstrijd,
behoudens opzet, grove fout of niet-uitvoering van één van de voornaamste prestaties van deze wedstrijd.
ICI PARIS XL en zijn toeleveranciers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de prijzen door
de winnaars, behoudens opzet, grove fout of niet-uitvoering van één van de voornaamste prestaties van deze
wedstrijd.
ICI PARIS XL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen met de site en/of Facebook. ICI
PARIS XL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën
voor de wedstrijd en de hardware- of softwareconfiguratie van deelnemer.
ICI PARIS XL is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze
Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot
deze actie.
Deze actievoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van onderhavige actievoorwaarden die tevens zijn te
raadplegen op de website www.iciparisxl.nl/winjouwdroomdate.Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze
Actie kunnen worden ingediend bij de klantenservice van ICI PARIS XL Nederland B.V.
Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari
2014. Eenieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De
kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

