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Actievoorwaarden TWIX® & Koffie Q3 - 17’
I.

II.

Algemeen
®

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 'TWIX & Koffie Q3-17 actie', die georganiseerd
wordt door Mars Nederland B.V. ('Mars') gevestigd en kantoorhoudende aan de Pattonweg 1,
5466 AG te Veghel, KvK-nummer: 16021492 (‘Actie’).

2.

Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze
voorwaarden ('Actievoorwaarden').

3.

Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website www.twix.nl
('Website').

Deelname en Mechanisme
4.

De Actie is tijdelijk en loopt van maandag 4 september 2017 tot en met zondag 29 oktober 2017
('Actieperiode'), en bestaat uit acht (8) actieweken die telkens lopen van maandag 00.00 uur
t/m zondag 24.00 uur ('Actiewe(e)k(en)'). De Actie zal onder meer worden aangekondigd via
Facebook® en Instagram®.

5.

Deelname aan de Actie geschiedt via de aankoop bij de deelnemende verkooppunten in het outof-home kanaal van één (1) van de volgende actieverpakkingen:
-

®

TWIX
®
TWIX
®
TWIX
®
TWIX
®
TWIX

Single 50 gr;
Xtra 75 gr;
White Single 46gr;
Xtra 75gr;
Cappucino Single 50gr ('Actieverpakking(en)').

6.

Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de Actieperiode een foto of een filmpje maakt
®
van een koffiemoment waarop één of meerdere TWIX -producten duidelijk zichtbaar in beeld
is/zijn ('Foto' dan wel 'Filmpje') en de Foto of het Filmpje deelt op zijn/haar openbare Facebook®
en/of Instagram® pagina onder vermelding van #Twixkoffiemoment (‘Deelnemer’).

7.

Door deelname aan deze Actie via Facebook® en/of Instagram® verklaart de Deelnemer bekend
te zijn met de gebruiksvoorwaarden van Facebook® en Instagram® en dat de Deelnemer zich daar
aan zal houden.

8.

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

9.

Deelnemers kunnen zo vaak als gewenst deelnemen aan de Actie, iedere keer met een nieuwe
Foto of een nieuw Filmpje. Iedere Deelnemer komt gedurende de Actie echter slechts één (1)
keer in aanmerking voor een Prijs.

III. Prijzen en selectie winnaars
10. Gedurende de Actieperiode maken de Deelnemers gedurende iedere Actieweek kans op de
volgende prijs:
-

een Philips Espressomachine HD8827/01 t.w.v. € 399.99 ('Prijs');

11. De Foto’s en Filmpjes van de Deelnemers worden beoordeeld door een jury bestaande uit
medewerkers van Mars. De jurering vindt, op onafhankelijke en onpartijdige wijze, plaats binnen
twee (2) dagen na het einde van iedere Actieweek. Uit alle Foto's en Filmpjes die in de
desbetreffende Actieweek zijn gedeeld zoals hiervoor onder 6. beschreven zal de/het meest
aansprekende Foto of Filmpje worden geselecteerd en recht geven op een Prijs.
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12. Mars neemt uiterlijk binnen twee (2) weken na het einde van de Actieperiode contact op met de
winnaars van een Prijs door middel van het sturen van een privébericht via de Facebook® of
Instagram® pagina van deze winnaars. In dit bericht zullen de winnaars worden gevraagd om
binnen zeven (7) dagen hun contactgegevens te verstrekken via een link naar de contactpagina,
zodat de Prijs kan worden uitgereikt. Indien de winnaars vervolgens niet binnen zeven (7) dagen
de gevraagde gegevens aan Mars hebben verstrekt, vervalt het recht van de desbetreffende
winnaar op de Prijs.
13. De Prijs zal, voor rekening van Mars, worden bezorgd op het woonadres dat door de
desbetreffende winnaar is aangegeven in het privébericht aan Mars.
14. De Prijs is niet persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Mochten de Prijs onverhoopt om welke
reden dan ook niet leverbaar zijn, dan zal er een soortgelijke prijs met een overeenkomstige
waarde uitgereikt worden.
15. Indien een Prijs wordt geweigerd of om andere reden niet kan worden uitgereikt, vervalt de Prijs
aan Mars.
16. De Prijs kunnen niet (geheel of gedeeltelijk) worden ingewisseld voor geld en/of voor andere
diensten of producten.
IV. Diversen
17. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor jongeren onder de zestien (16) jaar.
18. Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) voor
medewerkers van Mars, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de
organisatie van de Actie is betrokken.
19. De Deelnemers kan worden verzocht om zich te legitimeren.
20. Mars behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van
deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval van (een poging tot) het misbruiken van het
actiemechanisme, het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden of in het
geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met
de relevante wet- en regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code en de Reclame Code
Social Media) of met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle
aanspraken jegens Mars. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Mars.
V.

Aansprakelijkheid
21. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele
eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet,
de goede zeden en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins
aanstootgevende teksten en/of beelden bevat, geen pornografische beelden bevat, en geen
inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van derden.
22. Mars besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van
haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet
volledig of onjuist is. Mars is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of
onjuiste informatie op de Website of andere door Mars openbaar gemaakte (promotie)materialen
van welke aard dan ook.
23. Mars is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband
houdt met de Actie (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het gebruik maken van de
Prijzen).
24. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Mars gelden eveneens voor door Mars
ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
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VI. Privacy
25. De Deelnemers dienen (contact)gegevens in te vullen op de Website. Deze persoonsgegevens
worden door Mars en onder verantwoordelijkheid van Mars uitsluitend gebruikt voor de uitvoering
van de Actie.
26. Mars houdt zich bij het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens aan haar privacy beleid.
Het privacy beleid is te raadplegen, downloaden en printen via de website
http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-dutch.aspx. Deelnemers aan deze Actie worden
geacht akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in het privacy beleid.
VII. Slotbepalingen
27. Mars is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van
reden deze Actie te staken, zonder dat Mars 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 Mars bekend worden gemaakt op de Website.
28. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact
opnemen
met
Mars,
via
het
contactformulier
op
www.Twix.nl.
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.
© Mars Nederland B.V. - 2017
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