Wedstrijdreglement zonder aankoopverplichting
“Nutella® – Christmas – Singing Telegrams”
Artikel 1: Algemene informatie
De wedstrijd “Nutella® – Christmas – Singing Telegrams” wordt georganiseerd door FERRERO BV (hierna
"de Organisator" genoemd) - met kantoor te Westbroek 58, 4822 ZW Breda, Nederland, ingeschreven in
het handelsregister onder het nummer 32060408, btw-nummer NL 00132040403B01.
Deze wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
Elke deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement.
Wijzigingen aan dit reglement kunnen lopende de wedstrijd worden bekend gemaakt onder de vorm
van een amendement aan deze overeenkomst.
De Organisator behoudt zich het recht voor om uitleg te vragen of de deelname(s) te annuleren indien
deze strijdig lijkt te zijn met de in dit reglement vermelde regels.
Het reglement is gedurende de hele duur van de wedstrijd beschikbaar op de volgende website:
www.nutella.nl en kan tevens worden verkregen door een schriftelijk verzoek te richten aan het
hierboven vermelde adres van de Organisator, met vermelding van de naam van de wedstrijd. Het
schriftelijk verzoek moet vergezeld gaan van een voldoende gefrankeerde omslag met vermelding van
het adres waarop men het reglement wenst te ontvangen.
Artikel 2: Duur
Deze wedstrijd loopt van maandag [30/11/2020] om [00:00] tot dinsdag [15/12/2020] om [23:59].
Artikel 3: Voorwaarden met betrekking tot de deelnemers
De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon die ouder is dan 18 jaar op de datum van de start
van de wedstrijd
De deelnemer moet beschikken over een persoonlijke internetverbinding en een e-mailadres. Een
deelnemer mag in geen geval onder meerdere pseudoniemen en/of meerdere adressen en/of namens
andere deelnemers spelen en/of met enig ander middel spelen dat hem/haar in staat stelt zijn/haar
deelname op frauduleuze wijze te vermenigvuldigen.
Mogen niet deelnemen aan de wedstrijd:
-

Minderjarigen

-

Personen die niet aan bovenstaande eisen voldoen;
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-

Het personeel van de Organisator en het personeel van de partnerbedrijven die rechtstreeks of
onrechtstreeks hebben meegewerkt aan de organisatie en de promotie van de wedstrijd, alsook
hun familieleden (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, alsook echtgenoten en
partners).

De Organisator zal automatisch elke deelnemer die gebruik maakt van scripts, software, robots of
andere technieken die automatische deelname zonder fysieke tussenkomst mogelijk maken, uitsluiten
van het spel.
De Organisator behoudt zich het recht voor om elke persoon die het verloop van de wedstrijd verstoort
en het beheer, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit of het goede verloop van de wedstrijd in het
gedrang brengt, de mogelijkheid tot deelname aan de wedstrijd tijdelijk of definitief, geheel of
gedeeltelijk te ontzeggen, en hem of haar geen prijzen toe te kennen die hij of zij eventueel zou hebben
gewonnen. De Organisator behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval gerechtelijke stappen
tegen de persoon in kwestie te ondernemen.
De Organisator zal er met alle middelen op toezien dat de gelijke kansen tussen alle deelnemers worden
gerespecteerd. Te dien einde geven de deelnemers toestemming om hun identiteit en contactgegevens
te controleren. Valse of foutieve informatie zal automatisch leiden tot de uitsluiting van de deelname.
Artikel 4: Kanalen van aankondiging van het spel
De wedstrijd wordt aangekondigd via de volgende kanalen:
-

de Facebookpagina van Nutella: https://www.facebook.com/NutellaNederland/

-

de Instagrampagina van Nutella: : https://www.instagram.com/nutella.nederland/

-

de website van Nutella: https://www.nutella.nl

-

de Facebookpagina van Rolf Sanchez: https://www.facebook.com/RolfSanchez

-

de Instagrampagina van Rolf Sanchez: https://www.instagram.com/rolfsanchez/

De wedstrijd is uitsluitend toegankelijk via computer, tablet of mobiele telefoon in overeenstemming
met de bepalingen van artikel 5 hieronder.
Artikel 5: Voorwaarden voor deelname
Deze wedstrijd is alleen toegankelijk via de Nutella website: https://www.nutella.nl.
Het is niet mogelijk om op een andere manier aan deze wedstrijd deel te nemen. Er wordt geen
rekening gehouden met deelname per post. Er worden geen telefonische vragen over de voorwaarden
van de wedstrijd of de interpretatie van dit reglement beantwoord. Alle kosten van deelname aan deze
wedstrijd (telefoon, computer, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemers.
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Artikel 6: Te winnen prijzen

3 “Rolf Sanchez singing telegram”
Een persoonlijk nummer, gebaseerd op de persoonlijke boodschap van de deelnemer, gezongen door
Rolf Sanchez op zondag 20 december 2020 ergens in Nederland aan de deur van de dierbare voor wie de
deelnemer het bericht geschreven heeft.
150 Nutella® kersttruien
De keuze van de maat van de trui wordt vooraf, bij deelname aan de wedstrijd, gevraagd. De
verschillende voorgestelde maten variëren tussen S (Small) en XL (Extra Large), binnen de grenzen
van de beschikbare voorraad per maat. Indien de gekozen maat niet meer beschikbaar is, verbindt de
Organisator zich ertoe om de dichtstbijzijnde beschikbare op te sturen.

Animatie van de persoonlijke boodschap
Elke deelnemer wint een link om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke boodschap in de vorm
van een animatie.
Indien gewenst kan hij/zij het bericht doorsturen naar zijn/haar dierbare door de link te kopiëren.

De prijs die aan de winnaar wordt aangeboden, kan op geen enkele wijze worden betwist en kan
nooit aanleiding geven tot enige (gehele of gedeeltelijke) geldelijke vergoeding, noch tot de ruil of
vervanging door een andere prijs, van welke waarde dan ook, om welke reden dan ook.
Indien de omstandigheden dit vereisen (overmacht, gebeurtenissen buiten de controle van de
Organisator), behoudt de Organisator zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door
een andere prijs van gelijke waarde.
De prijs wordt op naam toegekend en mag niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 7: Verloop van de wedstrijd
Om geldig deel te nemen aan deze wedstrijd moet de deelnemer de volgende procedure volgen:
1. Surfen naar de website: https://www.nutella.nl gedurende de periode waarin de wedstrijd
loopt (zie Artikel 2);
2. Een persoonlijke, hartverwarmende boodschap schrijven aan een dierbare (geliefde, vrienden,
familie, ...) ;
3. De selectievraag beantwoorden;
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4. Persoonlijke gegevens achterlaten (naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres);
5. De postcode in Nederland achterlaten waar de Rolf Sanchez singing telegram moet plaatsvinden
(zodat de Organisator de tour van Rolf Sanchez op zondag 20 december 2020 kan plannen);
6. Zijn/haar kledingmaat achterlaten (voor het geval dat hij/zij een Nutella® kersttrui gewonnen
heeft);
7. Bevestigen dat hij/zij ouder dan 18 jaar is, het wedstrijdreglement gelezen en goedgekeurd
heeft en dat hij/zij toestemming geeft om zijn/haar informatie in overeenstemming met het
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verwerken;
8. Zijn/haar wedstrijdformulier insturen.
Artikel 8: Aanwijzing van winnaars
De wedstrijd bevat 3 “WAVES”. In elk daarvan wordt een derde van de winnaars bepaald.
-

WAVE 1 (deelnemers die hun wedstrijdformulier hebben gestuurd van 30 november 2020 tot en
met 5 december 2020): Op 7 december 2020 : 1 winnaar gekozen voor Rolf Sanchez singing
telegram en 50 winnaars van Nutella® Kersttrui;

-

WAVE 2 (deelnemers die hun wedstrijdformulier hebben gestuurd van 6 december 2020 tot en
met 10 december 2020): 1 winnaar gekozen voor Rolf Sanchez singing telegram en 50 winnaars
van Nutella® Kersttrui;

-

WAVE 3 (deelnemers die hun wedstrijdformulier hebben gestuurd van 11 december 2020 tot en
met 15 december 2020): 1 winnaar gekozen voor Rolf Sanchez singing telegram en 50 winnaars
van Nutella® Kersttrui

De aanwijzing van de winnaars is afhankelijk van de betrokken prijs
Rolf Sanchez singing telegram
De winnaar van elke WAVE wordt geselecteerd op basis van het volgende objectieve selectieproces:
1.
Selectie van de 25 WAVE deelnemers met het antwoord dat het dichtst bij het juiste
antwoord op de selectievraag ligt (hierna “de Finalisten” genoemd).
In het geval dat het aantal juiste antwoorden op de selectievraag het beperkte aantal van 25
overschrijdt, worden de 25 deelnemers die in aanmerking komen om te winnen gekozen op basis van
de datum van deelname (dag, maand, uur, minuten, seconden), zoals geregistreerd door de IT-server
van de Organisator. De deelnemers die in aanmerking komen om de wedstrijd te winnen zijn in dit
geval zij die als eerste hun deelname hebben ingediend.
2.
Per WAVE zal de winnaar gekozen worden uit de 25 Finalisten door een jury, bestaande uit 3
personen (1 persoon van de Organisator, 1 persoon van het activatiebureau (Glasnost Amsterdam),
en Rolf Sanchez). Zij zullen de persoonlijke boodschappen beoordelen op basis van de volgende
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criteria: originaliteit, lieflijkheid, lengte van het bericht. De WAVE Finalist met de hoogste
gecombineerde scores is de winnaar van de WAVE. De deelnemers kunnen in geen geval in beroep
gaan
tegen
de
beslissing
van
de
jury.
In het geval dat in een WAVE meer dan 3 Finalisten de hoogste score behalen, wordt de winnaar
gekozen op basis van de datum van deelname (dag, maand, uur, minuten, seconden), zoals
vastgelegd door de IT-server van de Organisator. De deelnemer die in aanmerking komt voor het
winnen van de wedstrijd is in dit geval degene die als eerste zijn of haar deelname heeft ingediend.
3.
De winnaar zal gecontacteerd worden via het gecommuniceerde e-mailadres binnen een
termijn van maximum 2 weken vanaf de dag van het sluiten van de WAVE van de wedstrijd.
De winnaar moet de ontvangen e-mail binnen 2 dagen beantwoorden. Zo niet, dan heeft de
Organisator het recht om een andere winnaar te kiezen ter vervanging.
In zijn antwoordmail, moet de winnaar bevestigen dat:
(i)
(Hij en) zijn/haar dierbare voor wie Rolf Sanchez zal zingen beschikbaar zijn op zondag 20
december 2020
(ii)
(Hij en) zijn/haar dierbare voor wie Rolf Sanchez zal zingen akkoord gaan om gefilmd te worden
en de inhoud van de video en hun identiteiten delen op de sociale media van de Organisator.
Als de winnaar het bovenstaande niet bevestigt in zijn/haar email, heeft de Organisator het recht om
door te gaan naar een andere winnaar.
Elke deelnemer komt slechts één keer in aanmerking om te winnen.

Nutella® kersttruien
De 50 winnaars per WAVE zullen zijn de 50 deelnemers van de wedstrijd die het dichtst bij het juiste
antwoord op de selectievraag zitten (exclusief de winnaar van Rolf Sanchez singing telegram)
Elke deelnemer komt slechts één keer in aanmerking om de prijs te winnen.
De Nutella® kersttruien winnaars zullen gecontacteerd worden via het gecommuniceerde emailadres binnen een termijn van maximum 3 weken vanaf de dag van het sluiten van de WAVE van
de wedstrijd.
Animatie van de persoonlijke boodschap
Elke deelnemer van de wedstrijd zal een link winnen om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke
boodschap in de vorm van een animatie.
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De Organisator controleert het goede verloop van de wedstrijd en het onpartijdige karakter ervan.
De resultaten zijn definitief, bindend, en kunnen voor geen enkele reden worden betwist of
aangevochten.
Er kan geen betwisting worden gevoerd over de vragen en antwoorden van de wedstrijd.
Indien het door de winnaar opgegeven e-mailadres onjuist blijkt te zijn en/of indien de winnaar niet
binnen de gestelde termijn antwoordt, verliest de winnaar zijn prijs en heeft hij geen recht op enige
compensatie of vergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 9: Persoonlijke gegevens
De Organisator verwerkt de gegevens van de deelnemers overeenkomstig Verordening (EU) nr.
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "de algemene verordening
gegevensbescherming" genoemd).
De gegevens die tijdens deze wedstrijd worden verzameld, worden verwerkt voor het beheer van de
wedstrijd (validatie van de deelname, controles, prijsuitreiking, bekendmaking van de winnaars, enz.)
Bijgevolg stemt elke winnaar er in het bijzonder mee in dat de in het kader van deze wedstrijd
verzamelde gegevens (met inbegrip van zijn of haar beeltenis, indien van toepassing) mogen worden
gebruikt in elk reclamemedium dat verband houdt met de wedstrijd, zonder dat dit enige
vergoeding, recht of voordeel oplevert, anders dan de toekenning van zijn of haar prijs.

De postcode (in Nederland) van de dierbare waar Rolf Sanchez singing telegram mag plaatsvinden die de
deelnemer in zijn/haar inschrijvingsformulier heeft gecommuniceerd wordt niet gebruikt voor
marketingdoeleinden, enkel in het geval dat de deelnemer als winnaar wordt geselecteerd.
In het geval dat de Nutella® kersttrui wordt gewonnen, zal het adres van de deelnemer worden gebruikt
om het pakket te versturen. In geen geval mag de deelnemer het bij de inschrijving opgegeven adres
wijzigen als hij/zij als winnaar wordt gekozen.
Door het accepteren van de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd, geeft de winnaar de
Organisator zijn/haar toestemming om zijn/haar video en identiteit te delen op de sociale netwerken
van de Organisator en zorgt hij/zij ervoor dat zijn/haar dierbare(n) akkoord gaat (gaan) met de
voorwaarden van deze voorwaarden met betrekking tot het recht om de video, identiteit en beelden te
delen op de sociale netwerken van de Organisator. De dierbare van de winnaar, die door Rolf Sanchez
voor zijn/haar deur wordt verrast, zal tijdens het bezoek nog een brief moeten ondertekenen waarin
hij/zij toestemming bevestigt voor het gebruik van zijn/haar persoonlijke afbeelding en gegevens met
betrekking tot de video als finale aanvaarding voor de behandeling van dergelijke persoonlijke gegevens,
die dan uitsluitend door Ferrero mogen worden gebruikt.
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In overeenstemming met de AVG hebben de deelnemers te allen tijde en kosteloos het recht om:
toegang te krijgen tot hun gegevens en deze op te vragen in de vorm van een kopie (gemakkelijk te
gebruiken en in en vorm die de overdraagbaarheid van de gegevens toelaat); te verzoeken om
verwijdering van hun gegevens; onnauwkeurige of onvolledige gegevens te wijzigen; een beperking van
het gebruik van hun gegevens te vragen; zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in het
bijzonder voor directe marketingdoeleinden. Stuur hiervoor een e-mail naar het volgende adres:
privacy.nl@ferrero.com. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na
ontvangst van de aanvraag in behandeling genomen. Overeenkomstig de AVG hebben de deelnemers
het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit indien zij van mening zijn
dat de verwerking van hun gegevens onwettig is.
Het
Privacybeleid
van
De
Organisator
https://www.nutella.com/nl/nl/privacybeleid.

kan

hier

worden

geraadpleegd

Artikel 10: Aansprakelijkheid
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of kosten, van welke aard dan
ook, die het directe of indirecte gevolg zijn van deelname aan de wedstrijd of de toegekende prijs.
De Organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, de loopduur
van deze wedstrijd in te korten, te verlengen, of de wedstrijd op te schorten of te annuleren. De
Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en de deelnemer kan op geen enkele wijze
aanspraak maken op een vergoeding van welke aard dan ook. De Organisator kan derhalve met name de
wedstrijd stopzetten of opschorten in geval van fraude of in elk geval wanneer het computersysteem,
om welke reden dan ook, prijzen toekent die niet in dit reglement zijn voorzien. In dergelijke gevallen
wordt de boodschap die de deelnemer op de hoogte brengt van een prijs als niet bestaande beschouwd.
De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de kanalen voor
deelname aan de wedstrijd, storingen in het internetnetwerk, onderbrekingen, vertragingen in de
overdracht van gegevens, computerstoringen of andere problemen in verband met
communicatienetwerken, servers en internetproviders.
De deelnemer erkent dat zijn deelname aan de wedstrijd volledig op eigen risico is en dat hij/zij de
nodige maatregelen moet nemen om zijn/haar gegevens en computerapparatuur te beschermen.
De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die gepubliceerd wordt op de
deelnamekanalen voor de wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke inhoud
te herzien, te bewerken of te verwijderen als deze inhoud schade kan berokkenen aan de Organisator of
derden, alsook wanneer deze inhoud reclame bevat of enige andere vorm van wervende communicatie
bevat.
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Artikel 11: Intellectuele eigendom
Elke reproductie, weergave of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website of van
enige andere publiciteitsdrager gebruikt voor de promotie, de organisatie of het verloop van de wedstrijd
is strikt verboden. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de wedstrijd en de uitvoering
ervan berusten uitsluitend bij de Organisator.
De deelnemer erkent dat hij, wanneer hij in het kader van de wedstrijd inhoud aan de Organisator
doorgeeft, hij alle rechten op deze inhoud aan de Organisator overdraagt, zodat de Organisator deze met
name kan exploiteren en reproduceren. De deelnemer ziet af van het recht op vermelding van zijn naam
op de inhoud, met dien verstande dat de Organisator zich ertoe verbindt toe te zien op het respecteren
van de inhoud en de integriteit van de inhoud niet aan te tasten bij de uitoefening van de rechten die de
Organisator heeft verkregen.
Artikel 12: Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken Naleving van de regels
Dit reglement is onderworpen aan het Nederlands recht.
De partijen zullen zich inspannen om elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of toepassing van
dit reglement minnelijk op te lossen. Indien het geschil blijft bestaan, zal het uitsluitend worden beslecht
voor de rechtbanken van Breda. Bepalingen die onwettig of ongeldig zijn verklaard, worden geacht niet
van toepassing te zijn, onverminderd de andere bepalingen van dit reglement.
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