Algemene Voorwaarden “Win een etentje bij Herman in Las Palmas”
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Definities
Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de winactie.
Prijzen: De te winnen prijzen zoals omschreven in deze Algemene voorwaarden.
Prijswinnaar: de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een prijs wint.
Internetsite: http://www.boekenbon.nl/
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de winactie en ieder gebruik van de
internetsite.
Periode winactie
De winactie loopt van 25 april t/m 31 december 2014.
De Prijs
Door het invoeren van het kaartnummer op de Kook Boekenbon maak je kans op een dinercheque
ter waarde van €100,- om te besteden in Las Palmas, het restaurant van Herman den Blijker. De
dinercheque kan alleen bij het restaurant Las Palmas ingeleverd worden. Er zijn in totaal 75.000
kaartnummers aangemaakt voor de Kook Boekenbon.
De Winnaar
De winnaar wordt iedere maand getrokken uit de tot dan toe ingevoerde kaartnummers op de
website. Één prijs per kaartnummer. De prijs kan niet worden doorgegeven aan iemand anders. De
winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht van het winnen van de prijs op het door de
deelnemer opgegeven e-mailadres.
Persoonsgegevens
De Nederlandse Boekenbon respecteert de privacy van de personen die aan de winactie meedoen.
De Nederlandse Boekenbon zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar
wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden
behandeld. Deze gegevens die noodzakelijk zijn om mee te doen aan de wedstrijd zullen uitsluitend
voor deze wedstrijd worden gebruikt en zullen niet voor commerciële doeleinden worden ingezet.
Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem en het winnen van prijzen
Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 15 jaar of
ouder zijn. Deelname aan de winactie is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct
betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de winactie. De deelnemer van het spel is
de persoon die is gebonden aan het e-mailadres welke is gebruikt voor het registreren om deel te
kunnen nemen aan de winactie. De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar
waarheid en volledig invult.
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 winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden
uitgekeerd. Alsdan is Boekenbon gerechtigd een andere winnaar te trekken.

De internetsite
De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden
om automatisch deel te nemen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of
voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.
Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden
informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet
instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.
Kenmerken van het internet
Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met
betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het
bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie
verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte
schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten
die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.
Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email
veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of
aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden
onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via email verzonden informatie.
Aansprakelijkheid
De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze
winactie voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe,
immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het
gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite wordt
door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatieverantwoordelijk
en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de
informatie op de internetsite.
De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade
veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De organisatie en al haar
partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van
eventuele prijzen. Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich
wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op
deze persoon verhaald.
Intellectueel
Op de winactie, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele
eigendomsrechten die toebehoren aan de organistie en/of een der gelieerde partners. Alle
aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en
geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde
toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de
internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of
anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande
kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt
op de internetsite.
Slotbepalingen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene
voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing.
Contact
Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze
voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de winactie, de internetsite, het deelnemen en/of
de prijzen, neem dan contact op via klantenservice@boekenbon.nl.

