JOICO Color Intensity
Regels en voorwaarden
1.

Algemeen

1.1. De JOICO Color Intensity wedstrijd (hierna: de wedstrijd) is georganiseerd en opgezet door Joico
Laboratories Europe B.V., Grasbeemd 4, 5705 DG, Helmond, Nederland (hierna: JLE).
1.2. Deze promotie is geenszins gesponsord of geaffilieerd met Facebook, Twitter of andere sociale
netwerken. U deelt uw informatie met Joico Laboratories Europe B.V. en haar distributeurs. De
verstrekte informatie zal gebruikt worden op de wijze die beschreven is in onze Privacy Policy.
[http://www.joicoeurope.com/wp-content/uploads/Privacy-Policy_Joico.pdf]
1.3. De website waarop de wedstrijd staat (hierna: de website) kan gevonden worden op het volgende
adres: [http://www.joico-colorintensity.com].
1.4.

De wedstrijd wordt uitgevoerd volgens deze regels.

1.5.

Alle deelnemers gaan akkoord met deze regels.

1.6.

Zij geven hun akkoord door deel te nemen aan de wedstrijd.

2.

Deelnemers

2.1.

Deelname aan de wedstrijd verloopt via de website, door daar een volledig deelname formulier in
te sturen.

2.2.

Alleen deelnamen die zijn bevestigd middels een automatisch door JLE gegeneerde e-mail zullen
gezien worden als geldige deelnamen.

2.3.

Mensen uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika mogen deelnemen aan deze wedstrijd. Mensen
van buiten de genoemde regio’s mogen dat niet.

2.4.

Per ingevuld formulier mag maar één persoon deelnemen.

2.5.

Iedere persoon mag maar éénmaal aan de wedstrijd deelnemen.

2.6.

Medewerkers van JLE en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

2.7.

De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam en foto gebruikt mogen worden in
publiciteitsmateriaal. Persoonlijke gegevens van de winnaar en andere deelnemers zullen enkel
overeenkomstig de Nederlandse persoonsgegevenswet gebruikt worden. De gegevens zullen,
zonder toestemming van de deelnemer, niet doorgegeven worden aan derden.

2.8.

De naam van de winnaar zal 28 dagen na het sluiten van de wedstrijd bekend worden gemaakt
middels een persoonlijke e-mail aan de winnaar.

3.

Deelname

3.1.

Alle besluiten aangaande de wedstrijd zijn definitief en bindend. Het nemen van dergelijke
besluiten is voorbehouden aan enkel JLE.

4.

Prijs

4.1.

De prijs is een set van twee Color Intensity tubes. Verdere details staan beschreven op de website.
Deelnemen aan de wedstrijd is kosteloos en men is niet verplicht tot het doen van een aankoop.

4.2.

De wedstrijd stopt zodra de voorraad op is. Na dit moment zullen geen verdere inzendingen meer
geaccepteerd worden.

4.3.

De regels omtrent de wedstrijd en de prijs zijn als volgt: we geven maximaal 50 tubes van JOICO
Color Intensity weg; op basis van volgorde van deelname. Alle winnaars ontvangen daarnaast ook
een tube Clear. Wij zullen de prijzen twee keer per maand versturen naar de adressen die zijn
ingevuld bij deelname. Per deelname zullen wij maximaal twee kleuren van JOICO Color Intensity
weggeven.

4.4.

Winnaars worden gekozen op basis van de volgorde van deelname. De winnaars worden
geselecteerd door Joico Laboratories Europe B.V.

4.5.

Het is niet mogelijk om de prijs te ruilen voor andere materialen, producten, geld of een andere
vervangende prijs.

5.

Beperking van aansprakelijkheid

5.1.

JLE is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het feit dat de website niet naar behoren
functioneert, daarbij horen computer virussen, hacken, fraude, technische problemen en andere
zaken buiten de invloedssfeer van JLE.

5.2.

JLE behoudt zich het recht voor om individuen uit te sluiten van deelname als zij frauderen of
anderszins oneerlijk aan de wedstrijd deelnemen.

5.3.

JLE behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te stoppen, pauzeren of aan te passen als zij
daartoe reden ziet.

5.4.

JLE accepteert geen verantwoordelijkheid voor errors, fouten, ongeautoriseerde toegang en
veranderingen aan de website en de wedstrijdinzendingen.

5.5.

JLE is niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door technische storingen,
telefoonstoringen, netwerkstoringen, problemen bij/met servers en providers, computer
apparatuur, software of e-mail of een combinatie van al die factoren. Daarnaast is JLE ook niet
verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer of die van iemand anders naar
aanleiding van deelname.

5.6.

In het geval waarin een deelnemer of een andere partij probeert schade toe te brengen aan de
website of op andere wijze probeert het bedrijf of de wedstrijd te ondermijnen, behoudt JLE zich
het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen deze persoon of partij.

6.

Overige

6.1.

Deze wedstrijd en de regels omtrent deze wedstrijd zijn in overeenstemming met de Nederlandse
wet.

6.2.

Iedere discussie die mogelijk ontstaat in relatie tot deze wedstrijd of de regels van de wedstrijd
dienen ingediend te worden bij de rechtbank in Amsterdam, Nederland.

6.3.

De koppen in dit document zijn toegevoegd om de leesbaarheid en duidelijkheid te vergroten
maar zijn geen officieel onderdeel van de wedstrijdregels.

