
Wedstrijdvoorwaarden
‘Bol.com x VICE’

1.  De organisator
 

1.1. De wedstrijd wordt georganiseerd door VICE Benelux B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan
de Reguliersdwarsstraat 90-92, 1017 BN te Amsterdam (“VICE”).

1.2. VICE is de enige verantwoordelijke voor het organiseren van de wedstrijd. Zowel Facebook als de
bedrijven achter de te winnen prijzen kunnen niet op de organisatie van de wedstrijd worden
aangesproken.

2.  De wedstrijd
 

2.1. De titel van de wedstrijd is “Vrijetijdsschool”. De wedstrijd is bedoeld voor inwoners van Nederland en
België, en heeft als doel het promoten van de hobbyproducten die te bestellen zijn op Bol.com.

2.2. De wedstrijd bestaat uit het door VICE organiseren en publiceren van vier quizzen, waarbij personen die
alle antwoorden op één quiz goed hebben en voldoen aan de hieronder opgenomen voorwaarden, mee
kunnen dingen naar één van de vier beschikbare bol.com prijzenpakketten ter waarde van €250 per stuk
(hierna: “de Prijs”).

3. Deelname aan de wedstrijd

3.1. Inwoners van Nederland en België die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 3.3. hieronder
en die alle vragen van één van de in het kader van deze wedstrijd georganiseerde quizzes goed hebben
beantwoord kunnen aan de wedstrijd deelnemen door door hun naam en e-mailadres achter te laten op
de bol.com Vrijetijdsschool pagina (VICE microsite).

3.2. De wedstrijd is open voor deelname vanaf het moment dat VICE de wedstrijd vanaf 18 Maart 2021 op de
campagne Vrijetijdsschool miscrosite van VICE en openbare posts via de Facebook-accounts van VICE
Nederland, heeft ‘geopend’ (de “Opening”) en eindigt om 23:59 uur op 2 Mei 2021 (de “Sluiting”).
Aanmeldingen die worden voltooid na de Sluiting zijn te laat en worden niet meegenomen in de
wedstrijd.

3.3. Voorwaarden voor deelname zijn dat:

a) de deelnemer minimaal 18 jaar oud is, wonend in Nederland of België en de deelnemer dient op eerste
verzoek van VICE door middel van onderbouwing met documenten dit te kunnen aantonen;

b) de deelnemer zich niet, op welke manier of welk platform dan ook, (publiekelijk) negatief zal uitlaten over
de wedstrijd, andere deelnemers, de partij achter de prijzen en/of VICE.

c) de deelnemer zich inschrijft door het achterlaten van zijn of haar voornaam, achternaam en e-mailadres
op de Vrijetijdsschool microsite van VICE.

d) de deelnemer vóór inschrijving kennis heeft genomen van deze wedstrijdvoorwaarden en de VICE
privacy policy, en begrijpt dat VICE de door de deelnemer in het kader van deze wedstrijd verstrekte
persoonsgegevens en/of de door VICE in het kader van deze wedstrijd verkregen persoonsgegevens
voor het organiseren en uitvoeren van de wedstrijd zal verwerken.

e) de deelnemer vóór inschrijving akkoord is met deze wedstrijdvoorwaarden en de manier waarop VICE
in het kader van deze wedstrijd zijn/haar persoonsgegevens zal verwerken en zich aan de hierin
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opgenomen regels zal houden en geen gegeven toestemmingen op een later tijdstip zal intrekken.

3.4. Door deel te nemen aan de wedstrijd (d.w.z.: door het sign up formulier in te vullen) garandeert de
deelnemer dat hij/zij aan alle van de in artikel 3.3. genoemde voorwaarden voldoet. De deelnemer
vrijwaart VICE hierbij voor alle eventuele aanspraken van derden die het gevolg zijn van een schending
van een of meerdere van zijn/haar garanties.

3.5. Een deelnemer kan maar één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien de deelnemer meerdere malen
deelneemt aan de wedstrijd, dan zal hij/zij worden gediskwalificeerd worden van de wedstrijd.

3.6. Van deelname aan de wedstrijd zijn uitgesloten:
- werknemers van VICE of groepsvennootschappen van VICE;
- werknemers van agenten of leveranciers van VICE of groepsvennootschappen van VICE die op

welke wijze dan ook iets met de wedstrijd of organisatie van de wedstrijd te maken hebben.

4. Keuze en bekendmaking van de winnaar

4.1.De intentie is dat er vier winnaars worden gekozen, 1 per quiz/aflevering. VICE heeft echter niet de
verplichting ook daadwerkelijk één of meerdere winnaars te kiezen.

4.2. VICE streeft ernaar om voor 30 mei 2021 (via de mail) contact op te nemen met de winnaar om
bekend te maken dat hij/zij tot winnaar is gekozen.

4.3.Deelnemers die niet tot winnaars worden verkozen, worden niet bericht.

4.4. Indien:
a) binnen 2 dagen na het door VICE contact hebben gezocht met een winnende deelnemer geen
contact tussen VICE en de deelnemer heeft plaatsgevonden of de deelnemer geen contact met VICE
heeft opgenomen om de Prijs te claimen;
b) de als winnaar uitgekozen deelnemer niet, op het eerste verzoek van VICE, de benodigde
gegevens aan VICE verstrekt; en/of
c) de winnende deelnemer op welke manier dan ook aangeeft de Prijs niet in ontvangst te zullen
nemen of niet in (een deel van) de Prijs geïnteresseerd te zijn, mag VICE er vanuit gaan dat de winnaar
daarmee afstand doet van de Prijs en is de winnaar niet langer gerechtigd tot de Prijs. In een dergelijk
geval heeft VICE het recht, maar niet de verplichting, een andere winnaar aan te wijzen en de Prijs aan
een andere Deelnemer uit te keren.

4.5.De keuze voor de winnaar is definitief. Over de keuze van de winnaar kan en zal niet worden
gecorrespondeerd

5. De Prijs

5.1. Iedere winnaar is gerechtigd tot de volgende prijs, die aan de winnaar zal worden uitgereikt onder de
bijbehorende, hieronder opgenomen voorwaarden (de “Prijs”). De Prijs heeft een waarde van ongeveer
250 euro:

- Door Bol.com samengesteld pakket is gebasseerd op de producten die voorkomen in een van de vier
afleveringen.

5.2. VICE en Bol.com behouden zich het recht voor de Prijs op ieder moment te wijzigen, echter de winnaars
hebben altijd de optie in een dergelijk geval af te zien van de Prijs met dien verstande dat geen
compensatie mogelijk is.

5.3. De Prijs staat op naam van de winnaar en kan uitsluitend door de winnaar worden geïncasseerd en
gebruikt. De Prijs kan niet worden overgedragen of worden ingewisseld voor geld, producten en/of
diensten. In het geval de winnaar: i) (op welk tijdstip dan ook) aangeeft niet in een prijs geïnteresseerd te
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zijn; ii) een prijs dan wel de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt niet accepteert; en/of iii) niet
handelt zoals is voorgeschreven in de voorwaarden waaronder de betreffende prijs wordt uitgereikt (bijv.
niet tijdig contact opneemt met de betreffende partij), wordt de winnaar geacht afstand te doen van de
prijs en zal de prijs niet aan de winnaar worden toegekend. 

5.4. In de gevallen waarin de winnaar contact op dient te nemen met de partij achter de prijs of vice versa, zal
VICE de winnaar met de betreffende partij in contact brengen en/of de contactgegevens van de één aan
de ander verstrekken.

5.5. VICE is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden met betrekking tot het uitkeren van
de prijs aan de winnaar, dan wel eventuele schade die de winnaar mocht oplopen door of met betrekking
tot het gebruik van één of meerdere van de prijzen.

5.6. In het geval kansspelbelasting over de Prijs zou moeten worden afgedragen, zal VICE dit bij de
betreffende autoriteit aangeven en de kansspelbelasting betalen. De winnaar hoeft geen
kansspelbelasting af te dragen over de Prijs of daarvoor een aangifte te doen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. VICE is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze wedstrijd.

6.2. VICE is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten of enige schade als gevolg van het
wijzigen dan wel beëindigen van de wedstrijd;

6.3. VICE is niet aansprakelijk voor gebreken in de Prijs en verleent geen garantie(s) met betrekking tot de
Prijs.

6.4. VICE is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n) of
door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze wedstrijd.

6.5. In het geval VICE toch aansprakelijk mocht zijn, is de totale aansprakelijk van VICE onder deze
overeenkomst beperkt tot: 1) directe schade; en 2) de waarde van de Prijs.

7. Slotbepalingen

7.1. VICE verwerkt de door uw verstrekte of door VICE in het kader van deze wedstrijd verkregen
persoonsgegevens, waaronder uw contactgegevens, enkel voor het kunnen organiseren en uitvoeren
van de wedstrijd onder de hierin opgenomen voorwaarden. Zie voor meer informatie waarop VICE uw
relevante persoonsgegevens verwerkt, de VICE privacy policy. Voor specifieke vragen over de wijze
waarop VICE in het kader van deze wedstrijd persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met
nllegal@vice.com.

7.2. VICE is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden
gedurende de looptijd van de wedstrijd te wijzigen of aan te passen, dan wel deze wedstrijd zonder
opgave van reden te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich
meebrengen, zonder dat VICE daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens
de deelnemers. Wijziging of aanpassing van deze voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van
de Actie, zal door VICE bekend gemaakt worden via Facebook.

7.3. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is VICE gerechtigd
één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de
nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

7.4. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft
van en akkoord is met deze wedstrijdvoorwaarden evenals met alle beslissingen die VICE verplicht zijn
te nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
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7.5. Voor vragen, suggesties en klachten kunt u VICE via het Facebook-account van VICE Nederland een
privébericht sturen. VICE zal de klacht vervolgens onderzoeken en zo spoedig mogelijk via dezelfde weg
bij u terugkomen.

7.6. VICE handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

***
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