actievoorwaarden #Goedgecheft
De Actie
Van Oers United foto winactie – ‘Goed Gecheft met Asian Chef’ (hierna: de actie) wordt aangeboden door Van Oers United,
kantoorhoudende aan de Handelsweg 170 te Ridderkerk (hierna: Van Oers United).
1.
De actie is een prijsvraag waarbij de deelnemer zelf een Asian Chef gerecht maakt en een foto van het gerecht
met een beschrijving. De actie is tijdelijk en loopt van 1mei tot en met 30 juni 2018.
2.
De deelnemer maakt een foto van zijn/haar Asian Chef gerecht.
3.
De deelnemer upload deze foto en een leuke beschrijving op www.facebook.com/AsianChef of op Instagram/
AsianChef.EU binnen de gestelde actieperiode. De foto en de beschrijven worden beoordeeld door een
onafhankelijke jury. Meerdere inzendingen zijn mogelijk.
4.
De winnaars krijgen voor 1 augustus 2018 bericht.
5.
De deelnemers aan de actie leveren een jureerbare prestatie, die beoordeeld wordt door een onafhankelijke jury.
6.
Deelname aan de actie is gratis.
7.
Iedere deelnemer mag zo vaak als gewenst deelnemen aan de actie.
8.
Door deelname aan deze Actie accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden.
9.
Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. Dit houdt onder meer in dat de deelnemer bij
zijn post op Facebook duidelijk maakt dat sprake is van reclame voor Van Oers United, bijvoorbeeld door toevoegen
van de hashtag #goedgecheftmetAsianChef
10.
De actie is toegankelijk voor iedereen die 18 jaar of ouder is.
11.
Uitgesloten zijn personen die niet woonachtig zijn in Nederland of zonder vaste verblijfplaats. Medewerkers van
Van Oers United BV zijn uitgesloten van deelname.
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Om in aanmerking te komen voor een van de prijzen dient men ingelogd te zijn op facebook of Instagram onder
zijn/haar eigen account.
De te winnen prijzen zijn:
• 1 hoofdprijs: reis naar Indonesië voor max. twee personen, door de winnaar zelf samen te stellen en tot een
maximale waarde van € 5000,- alles inclusief.
• 50 Tefal wokpannen.
Uit alle geldige plaatsingen op Facebook en Instagram gedurende de actieperiode kiest de jury na afloop van de
sluitingstermijn in juli 2018 de winnaars met het meest aantrekkelijke recept, met foto en verdere beschrijving.
De winnaars worden voor 1 augustus 2018 persoonlijk op de hoogte gesteld van het winnen van een van de
prijzen. Deelnemers die geen bericht ontvangen, hebben geen prijs gewonnen. In de week van 8 augustus 2018
worden de winnaars via Facebook en Instagram bekend gemaakt.
De winnaars geven Van Oers United toestemming om de naam, alsmede de foto van je Asian Chef-gerecht
te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie zonder dat Van Oers United daarvoor
een vergoeding verschuldigd is.
Het is niet mogelijk om de prijs in te wisselen voor geld of een andere prijs en het meedoen aan de reis geeft geen
recht tot enige uitkering of restitutie in de vorm van contante betaling of anderszins.
Van Oers United behoudt het recht om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien
dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.
Als een winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan aanvaarden, of als Van Oers United met de winnaar niet
in contact kan komen ondanks meerdere pogingen, dan heeft Van Oers United het recht om de prijs toe te kennen
aan een andere deelnemer. Niet acceptatie geeft geen recht op een andere vergoeding in natura of in geld.
De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het Facebook of
Instagram-account van de deelnemer.
Over de uitslag van de Actie zal niet worden gecorrespondeerd.
Indien kansspelbelasting verschuldigd is over (een van) de prijzen, zal Van Oers United deze voor haar
rekening nemen.

Algemene bepalingen en aansprakelijkheid
1.
Van Oers United, Facebook, Instagram en de ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan of op enige andere wijze
verband houdt met de Actie of prijs.
2.
Facebook, Instagram en Van Oers United zijn niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of
internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door
voornoemde storingen.
3.
Van Oers United is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of
telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
4.
Van Oers United is niet aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijs. Van Oers United verleent geen
garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijs.
5.
Van Oers United, Facebook en Instagram behouden zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te
wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Van Oers United zal de gewijzigde voorwaarden direct op haar
website plaatsen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging van de actie kan door de
deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
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Van Oers United is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Van Oers United.
Deelnemer garandeert dat de deelnemer de maker van de foto is en in het bezit van alle huidige en toekomstige
intellectuele eigendomsrechten (inclusief eventuele persoonlijkheidsrechten) op de foto. Bovendien vrijwaren de
deelnemers Van Oers United voor een aansprakelijkstelling van derden in verband met het gebruik van de foto.
Door deelname aan de Actie verleent de Deelnemer aan Van Oers United een licentie tot het gebruik van de foto’s
zonder enig beperking in tijd en in media en zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.
Van Oers United mag de foto’s in verband met de Actie zodoende gebruiken in verband met promotionele uitingen
in verband met de Actie (al dan niet op de site van Van Oers United) en voor (toekomstige) marketing en publicitaire
doeleinden zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.
Wij verwachten dat deelnemers geen content zullen posten die: beledigend, lasterlijk of schunnige inhoud bevat,
agressief gedrag vertoont, wetgeving en regels schendt. Mocht dit zich voordoen, dan zal Van Oers United deze
foto’s verwijderen van facebook en wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan de actie.
Deelnemers dienen complete, actuele en correcte informatie te geven bij deelname aan de actie. Deelnemers die
aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

Slotbepalingen
1.
Alle auteursrechten op de inhoud van website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie, komen toe aan Van Oers United.
2.
Vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze Actie kunnen gestuurd worden naar Van Oers United
Consumentenservice, Handelsweg 170, 2988 DC Ridderkerk, telefoonnummer +31 (0) 880 644 000 of naar
info@theasianchef.eu..
3.
Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband
houdende met de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.
4.
Facebook en Instagram zijn gedeponeerde merken van Facebook Inc. Van Oers United is op geen enkele wijze
gelieerd aan Facebook Inc.
5.
Van alle deelnemers worden de persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen maar uitsluitend ter uitvoering
van deze overeenkomst in het kader van de prijsvraag. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt en
verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, zodra van kracht, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden in het kader van de Actie gebruikt om uit de deelnemers
de winnaar(s) te kiezen, de winnaars bekend te maken en de prijs uit te reiken. De gegevens zullen niet aan
derden worden verstrekt en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Na beëindiging van de
actie zullen de gegevens blijvend worden verwijderd.

Aldus opgemaakt te Ridderkerk, versie 30 april 2018

