Voorwaarden prijsvragen & winacties Fluzzy.nl
Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de prijsvraag
‘winactie Teddybeer’, hierna te noemen “Winactie”, die wordt georganiseerd door Fluzzy
VOF, gevestigd te Rhenen aan de Groeneweg 93, hierna te noemen “Fluzzy”.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Elk in Nederland en België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze Winactie deel
te nemen. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of
België.
1.2 Indien je jonger bent dan 16 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke
vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de Winactie.
1.3 Deelname aan de Winactie is gratis. Investeringen ten behoeve van de Winactie
gedaan door de deelnemer van welke aard dan ook zijn voor eigen rekening.
1.4 Door deelname aan de Winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de
Actievoorwaarden en verklaart hij of zij zich te zullen houden aan de voorwaarden die
aan de Winactie zijn verbonden en/of op enigerlei wijze daarop betrekking hebben.

Artikel 2 Gegevens/Privacyverklaring
2.1 Om mee te doen aan de Winactie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke
gegevens (o.a. jouw naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
2.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig
zijn. Deelnemers die onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekken, kunnen worden
uitgesloten van deelname en kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen.
2.3 De gegevens die Fluzzy in verband met de deelname aan deze Winactie verkrijgt
worden opgenomen in het gegevens bestand van de Winactie en zullen vertrouwelijk en
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De verstrekte
gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken,
de prijs op te sturen en de respons op onze marketingacties te meten.
2.4 De door deelnemers jonger dan 16 jaar verstrekte gegevens zullen zonder
toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers niet worden gebruikt voor andere
doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de Winactie.
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2.5 Fluzzy zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de
Winactie. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Artikel 3 Hoe kun je meedoen?
3.1 De Winactie loopt van 6 februari 2019 t/m 11 februari 2019.
3.2 Je kunt deelnemen door mee te doen met de Winactie op de website
https://www.fluzzy.nl/blogs/blog/valentijnsdag-winactie-geef-deze-teddybeer-een-naa/.
Je kunt gratis deelnemen aan de Winactie door alle gegevens in te vullen, een naam te
verzinnen voor de teddybeer en akkoord te gaan met de voorwaarden. Door deel te
nemen aan de Winactie schrijf je je automatisch in voor de nieuwsbrief van Fluzzy.
3.3 Je mag zo vaak meedoen als je wilt. Winnaars worden geselecteerd uit alle
deelnemers die de leukste naam hebben ingestuurd, geldige NAW gegevens hebben
ingevuld, akkoord zijn gegaan met de voorwaarden en zich hebben ingeschreven voor
de nieuwsbrief.
3.4 Door mee te doen aan de Winactie maak je kans op een grijze teddybeer knuffel.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaar
4.1 Na afloop van de Winactie wordt er 1 prijswinnaar uitgekozen.
4.2 Met de winnaar[s] van de Winactie zal zo spoedig mogelijk via e-mail contact worden
opgenomen over de uitslag, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden
bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website of via Facebook).
4.3 Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.4 Als deelnemer van de winactie geef je Fluzzy hierbij toestemming om jouw naam en /
of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld een eventuele
prijsuitreiking of ingezonden foto) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband
houden met deze Winactie (bijvoorbeeld website, blog en/of Facebook).
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Artikel 5 Prijzen
5.1 De teddybeer knuffel heeft een waarde van € 14,95.
5.2 De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of
diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie
verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Fluzzy gerechtigd
een andere winnaar aan te wijzen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Fluzzy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken
die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke
componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
6.2 Fluzzy is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als
zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden
prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op
frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de
prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
6.3 Fluzzy behoudt zich tevens het recht voor om de Winactie, naar eigen goeddunken
en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen
en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 7 Contact
7.1 Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kun je
contact opnemen met Fluzzy via e-mail: info@fluzzy.nl. Vermeld daarbij altijd de naam
van de prijsvraag/winactie. Fluzzy zal zo spoedig mogelijk reageren.
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