Actievoorwaarden ApuraNetworks ® – ‘#Unite4SU Selfie Facebook ® Actie'

I.

Algemeen

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘ApuraNetworks®– #Unite4SU Selfie Facebook®
Actie' die georganiseerd wordt door Stichting Apura Networking (‘ApuraNetworks'), gevestigd aan de
Jan van Zutphenstraat 101, 1069 RR AG te Amsterdam, KvK-nummer: 34235453 (‘Actie’).
2.
Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze
voorwaarden ('Actievoorwaarden') en verklaart de Deelnemer voorts bekend te zijn met de
gebruiksvoorwaarden van Facebook® en zich hieraan te houden.

3.
Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de
ApuraNetworks® Facebook® pagina
(https://www.facebook.com/ApuraNetworks)(‘ApuraNetworks® Facebook® Pagina').
II.

Deelname en Mechanisme

4.
Deze Actie is tijdelijk en loopt van zaterdag 18 juli 2015 t/m zondag 9 augustus 2015
('Actieperiode').
5.

Om aan deze Actie te kunnen deelnemen dien je over een Facebook® account te beschikken.

6.
ApuraNetworks® #Unite4SU Selfie Facebook® Actie is het concept waarbij je jouw Surinamegevoel beschrijft en dit deelt met de online gemeenschap van ApuraNetworks (‘ApuraNetworks®
#Unite4SU’).
7.
Deelnemer aan de Actie is degene die een digitale foto van zichzelf (al dan niet tezamen met
anderen) maakt met de #Unite4SU-banner die op het KWAKU Festival in de actieperiode wordt
vertoond - of met hetgeen zijn/haar Suriname-gevoel versterkt - en deze foto gedurende de
Actieperiode plaatst op de ApuraNetworks® Facebook® Pagina met de omschrijving van zijn/haar
Suriname-gevoel ('Deelnemer')
9.
Iedere Deelnemer garandeert dat (i) hij/zij de ingezonden foto zelf heeft gemaakt, (ii) er geen
andere personen dan de Deelnemer op de foto zichtbaar zijn zonder voorafgaande toestemming van
de desbetreffende personen, en (iii) dat zijn/haar inzending geen inbreuk maakt op (intellectuele
eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en (iv) dat de inhoud van
de inzending niet in strijd is met de wet, de goede zeden en onder meer geen discriminerende,
racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende beelden/teksten bevat.
10. De Deelnemers zijn ermee bekend en gaan ermee akkoord dat de inzendingen zichtbaar zullen
zijn op de ApuraNetworks® Facebook® Pagina, totdat de Deelnemer zijn/haar inzending zelf van de
ApuraNetworks® Facebook®Pagina verwijdert. Let op: als je de inzending verwijdert voor het einde van
de Actieperiode, dingt deze niet mee naar de Prijs.
11. Je kunt zo vaak deelnemen aan de Actie als je wilt.

12. Deelname aan deze Actie is gratis. Kosten gerelateerd aan het gebruik van internet zijn voor
rekening van de Deelnemer.

III. Jureringen Prijs
13. De inzendingen die op maandag 10 augustus 2015 zijn gepubliceerd op de
ApuraNetworks® Facebook® Pagina worden beoordeeld door een jury, bestaande uit medewerkers van
ApuraNetworks. De jurering vindt plaats binnen vijf (5) werkdagen na afloop van de Actieperiode.
14. Uit alle inzendingen zal de meest originele inzending worden gekozen, die als winnende inzending
recht geeft op de Prijs. In totaal is er dus één (1) winnaar.
15. De prijs is: een Economy Class retourticket AMSTERDAM - PARAMARIBO vice versa
(‘Prijs'/'Prijzen').
16. De winnaar van de Prijs wordt bekend gemaakt op de ApuraNetworks® Facebook® pagina, in een
reactie op de inzending van de winnaar en tevens door een aparte verkondiging. De winnaar van de
Prijs dient vervolgens binnen tien (10) dagen, middels een privé-bericht via de
ApuraNetworks® Facebook® pagina aan ApuraNetworks, de Prijs te aanvaarden. Mocht de winnaar niet
binnen tien (10) dagen na bekendmaking dat hij/zij de winnaar is van de Prijs, contact hebben
opgenomen met ApuraNetworks middels een privé-bericht via de ApuraNetworks® Facebook® Pagina,
dan vervalt zijn/haar aanspraak op de Prijs en zal de Prijs niet worden uitgekeerd.
IV. Geldigheid Prijs
17. De Prijs kan niet (geheel of gedeeltelijk) worden ingewisseld voor geld en/of voor andere diensten
of producten en kan niet worden overgedragen aan derden.
18. Bij ontvangst van de Prijs betaalt de winnaar geen kosten.
19. De Prijs is niet geldig voor reizen gedurende onderstaande periode:

-

10 december - 31 december ex. Amsterdam;
10 juni - 13 augustus ex. Amsterdam

20. Bij gebruikmaking van de Prijs geldt een minimale verblijfsduur van zeven (7) dagen en maximale
verblijfsduur van dertig (30) dagen na afreisdatum.
21. De geldigheidsperiode van de Prijs is tot uiterlijk één (1) jaar na datum van afgifte.
22. Mocht de Prijs onverhoopt om welke reden dan ook niet leverbaar zijn, dan zal er een soortgelijke
prijs met een overeenkomstige marktwaarde uitgereikt worden.
23. Minderjarigen hebben toestemming van hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) nodig om
deel te kunnen nemen aan de Actie én voor het in ontvangst nemen van de Prijs. Minderjarige
Deelnemers zijn gehouden om ApuraNetworks te allen tijde, zodra ApuraNetworks daarom verzoekt, de

contactgegevens van hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s)te verstrekken, opdat
ApuraNetworks kan controleren of de toestemming is verleend.
24. Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) voor
medewerkers van ApuraNetworks, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de
organisatie van de Actie is betrokken.
25. ApuraNetworks behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te
weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie
verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd
handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken
jegens ApuraNetworks.
IV. Aansprakelijkheid
26. ApuraNetworks besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het
beheer van de ApuraNetworks® Facebook® Pagina. Desondanks kan het voorkomen dat de
weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. ApuraNetworks is niet verantwoordelijk
voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de ApuraNetworks® Facebook® Pagina
of andere door ApuraNetworks openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook.
27. ApuraNetworks is niet aansprakelijk voor enige schade (direct en/of indirect) die op enigerwijze
verband houdt met de Actie.
28. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van ApuraNetworks gelden eveneens voor
door ApuraNetworks ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
29. Facebook® is op geen enkele wijze bij de organisatie of uitvoering van deze Actie betrokken. De
Actie wordt ook niet door Facebook® gesponsord of anderszins ondersteund. De Deelnemers ontslaan
Facebook® van iedere aansprakelijkheid in verband met deze Actie.
V.

Persoonsgegevens

30. De persoonsgegevens van Deelnemers worden door ApuraNetworks uitsluitend gebruikt voor de
uitvoering van de Actie.
VI. Slotbepalingen
31. ApuraNetworks is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie
en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, danwel zonder opgave
van reden deze Actie te staken, zonder dat ApuraNetworks daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding
van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden
dan wel staking van deze Actie, zal door ApuraNetworks bekend worden gemaakt op de
ApuraNetworks® Facebook® Pagina.

32. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact
opnemen met ApuraNetworks via info@apura.org.

29. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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