ALGEMENE VOORWAARDEN
`WIN YOUR OWN ISLAND’ ACTIE - JURA / A BRAND NEW DAY
ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

Aanbieder: A BRAND NEW DAY DRINKS COMPANY B.V., gevestigd in het ‘Blushuis
unit 1.12’ aan de Reduitlaan 33, 4814DC Breda, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 11062936.
Website: www.winyourownisland.nl
Deelnemer: de natuurlijke persoon, die door middel van het invullen van de verzochte
gegevens op de Website een overeenkomst tot deelname sluit met de aanbieder.
Deelnameperiode: 1oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname gesloten tussen de deelnemer en de
Aanbieder via de website.
De Actie: “Win your own island”: het promotioneel kansspel van de aanbieder.
Winnaar: de Deelnemer die een prijs heeft gewonnen;
Deelname: het invoeren de gegevens van de Deelnemer op de Website, het
beantwoorden van de meerkeuze vragen op de Website en het accepteren van deze
Algemene Voorwaarden.
De Prijs (totaal 2 prijzen weg te geven) : één overnachting met 3 vrienden op een eiland
in Nederland inclusief logies, ontbijt, lunch, diner, vervoer naar het eiland per boot.
Exclusief eigen vervoer naar de opstapplaats.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN
2.1.
2.2.

2.3.

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst zoals bedoeld in
artikel 1.5 van deze Algemene Voorwaarden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet
rechtsgeldige bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen,
dat
deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden
op
een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke
afwijking
van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te
worden
geëffectueerd, rekening houden met het doel en de strekking van deze bepalingen.
Deze Algemene Voorwaarden en andere informatie met betrekking tot “Win your own
island” is te vinden op de website.

ARTIKEL 3: TERMIJN DEELNAME
Deelname aan “Win your own” is mogelijk vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31
december 2020.
ARTIKEL 4: DOEL PROMOTIONEEL KANSSPEL
Het doel van “Win your own island” is het promoten van het merk “Jura Single Malt
Scotch Whisky”.
ARTIKEL 5: SPELREGELS
5.1.

De Deelnemer dient via de website zijn/haar correcte gegevens in te vullen, alsmede zich
akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden, teneinde kans te maken op
prijs.
5.2. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder
geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
5.3. De actiehouder is ten alle tijden gerechtigd de deelnemer te vragen om een geldig
legitimatiebewijs te tonen.
5.4. Deelname aan “Win your own island” is geheel kosteloos.
Eventuele kosten voor het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer.
5.5. Deelname aan “Win your own island” is uitgesloten voor werknemers van de aanbieder,
alsmede daaraan gelieerde bedrijven, reclame- en promotiebureaus en hun directe
familieleden of personen die woonachtig zijn in hetzelfde huishouden.
5.6.
De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van verdere
deelname en/of te diskwalificeren, indien de desbetreffende Deelnemer op enigerlei
wijzen
handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, fair play, hetgeen ter uitsluitende
beoordeling is van de Aanbieder of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Aanbieder
of
derden, dan wel indien de Aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat de Deelnemer
naar verwachting zal gaan handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of
anderszins onrechtmatig jegens de aanbieder of derden, zulks alles ter uitsluitende
beoordeling van de Aanbieder.
5.7. Aanvullende spelregels worden op de website vermeld en de Aanbieder behoudt zich
het
recht voor om deze spelregels eenzijdig te wijzigen.
ARTIKEL 6: PRIJZEN

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

De deelnemer maakt kans op één overnachting met 3 vrienden op een eiland in
Nederland inclusief overnachting, logies, ontbijt, lunch, diner, lokaal vervoer (evt. boot).
Exclusief eigen vervoer naar de opstap plaatst.
De gemiddelde economische waarde van de prijs bedraagt respectievelijk ongeveer:
€750,-. Alle prijzen zijn netto. Eventuele (kansspel)belasting zal worden afgedragen door
de aanbieder.
De Prijs wordt uitsluitend toegekend aan de Winnaar, is niet overdraagbaar en kan op
generlei wijze worden ingeruild voor contant geld of andere goederen.
De Aanbieder hecht eraan te wijzen op het feit dat eventuele aanvullende zaken, zoals
bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, reiskosten, een reisverzekering of
annuleringsverzekering niet is inbegrepen in het prijzenpakket. De Winnaar dient hier
dan ook zelfzorg voor te dragen.
Mocht door onvoorziene prijs omstandigheden de prijs niet kunnen worden uitgekeerd,
zal de winnaar een prijs van gelijke economische waarde uitgekeerd krijgen.
ARTIKEL 7: PRIJSUITKERING

7.1.

Op 1 moment wordt door middel van een keuze uit alle deelnemers een winnaar
aangemerkt.
De Winnaar zal door de Aanbieder uiterlijk op 30 januari 2021 met een persoonlijk bericht
via e-mail of telefonisch worden benaderd en op de hoogte worden gesteld op welke wijze
de Prijs zal worden uitgekeerd en welke aanvullende informatie van de winnaar hiervoor
noodzakelijk is. De verkregen aanvullende informatie zal worden gebruikt om de prijs ter
beschikking te kunnen stellen en zal verder op geen enkele wijze worden verwerkt of
verstrekt aan derden.
Beschikbaarheid van Winnaar doordeweeks en weekend is vereist. De winnaar dient
beschikbaar te zijn in de maanden april en mei 2021. De exacte datum wordt nader bepaald,
maar is afhankelijk van o.a. weersomstandigheden.
Indien het niet mogelijk is om de prijs in april of mei 2021 uit te keren wegens geldende
richtlijnen rondom het COVID-19 virus, zal uitkering van de prijs verschoven worden naar
een later te bepalen passend moment.
De Winnaar van de overnachting op een eiland is zelfverantwoordelijk om drie vrienden
mee te nemen. Het is niet toegestaan om meer dan drie vrienden mee te nemen.
Indien na een termijn van 1 week na de eerste poging tot contact geen reactie is ontvangen
van de Winnaar vervallen de rechten van de winnaar op deze prijs.
De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de winnaar
verstrekte gegevens.
Over de uitslag van “Win your own island” kan niet worden gecorrespondeerd.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

ARTIKEL 8: PROMOTIONELE DOELEINDEN EN VERWERKING
PERSOONGSGEGEVENS
8.1.

De Deelnemer geeft middels compleet invullen van het deelnameformulier toestemming
aan de Aanbieder tot gebruik van zijn/haar e-mailadres of overige persoonlijke gegevens.

8.2.

De Aanbieder zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de
Actie, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de communicatie van de
prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de Actie site indien hij/zij winnaar is.
Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele
promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan.

8.3.

ARTIKEL 9: GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN

“Win your own island” wordt aangeboden met in acht name van de Gedragscode
Promotionele Kansspelen.

ARTIKEL 10: VRAGEN EN KLACHTEN
De Deelnemer kan zich met vragen en/of klachten over “Win your own island” richten tot
info@abnd.nl. Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de
Deelnemer door de Aanbieder op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van
deze vraag of klacht.
ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

11.7.

De Aanbieder streeft ernaar de diensten op de website te allen tijde gedurende de
looptijd van “Win your own island” toegankelijk te houden, doch de Aanbieder heeft de
bevoegdheid (om welke reden dan ook) deze toegang te onderbreken.
De Aanbieder staat op geen enkele wijze garant voor de juistheid van de aan haar door
de deelnemer verstrekte gegevens.
De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke
aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei
wijze voortvloeit uit deelname aan “Win your own island”.
De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke
aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met de toekenning
van de prijs.
De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of
uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
De Aanbieder en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige
schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de
verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de
zijde van de Aanbieder.
De Aanbieder is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst,
voor eventuele gevolgschade van de Actie. De Aanbieder draagt geen enkele
aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van
welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de

11.8.

ontvangst van de prijs voortvloeien. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schades die
voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan
ook voorbehouden. De Aanbieder is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch
mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
Iedere aansprakelijkheid van de Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde
hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudends in gevallen van opzet of
grove schuld aan de zijde van de Aanbieder of de door haar ingeschakelde hulppersonen,
nadrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 12: SLOTBEPALINGEN
12.1.

12.2.

De Aanbieder heeft het recht “Win your own island ” tussentijds te beëindigen en/of de
spelregels van “Win your own island” te wijzigen en/of niet tot uitkering van prijzen over
te gaan, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien.
Op elke overeenkomst tussen de Aanbieder en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluiten worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde Rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

