Wedstrijdvoorwaarden Plant-a-Wish® WK Wishes selfie-wedstrijd van PlentyPlants B.V.
Door deel te nemen aan de WK Wishes selfie-wedstrijd, aanvaardt u onderstaande voorwaarden:
1. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is.
Personen jonger dan 18 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van hun ouder
c.q. verzorger.
2. Medewerkers van PlentyPlants B.V. en van de verkooppunten waar de Plant-a-Wish®
verkrijgbaar is en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin
betrokken is bij deze wedstrijd zijn automatisch uitgesloten van deelname.
3. Per deelnemer mag maximaal één selfie, oftewel een gefotografeerd zelfportret, worden
ingezonden. De selfie dient goed zichtbaar de deelnemer én de Plant-a-Wish® te bevatten.
De deelnemer moet de maker van de selfie zijn.
4. Eventueel gemaakte kosten voor een inzending zijn voor rekening van de deelnemer.
5. De selfie dient te worden gemaild naar wedstrijd@plentyplants.nl, met opgave van naam,
adres, telefoonnummer en leeftijd van de deelnemer. De identificatie van de deelnemer
gebeurt op basis van de opgegeven gegevens.
6. Selfies kunnen worden ingezonden van donderdag 29 mei 2014 t/m vrijdag 13 juli 2014.
Inzendingen die na 13 juli 2014 worden ontvangen, zijn uitgesloten van deelname aan de
wedstrijd.
7. De selfies worden geplaatst op de Plant-a-Wish®-facebookpagina
(www.facebook.com/Plant.a.Wish.by.PP) en eventueel op de website van PlentyPlants B.V.
Plaatsing van de selfie zal altijd met naamsvermelding gebeuren. Bij deelname aan deze
wedstrijd geeft u toestemming voor plaatsing.
8. De uitslag van de wedstrijd wordt eind juli 2013 bekendgemaakt via de Plant-a-Wish®facebookpagina (www.facebook.com/Plant.a.Wish.by.PP). Daarnaast zal er separaat contact
worden gezocht met de geselecteerde winnaar in verband met de uitreiking van de prijs, een
smart tv.
9. PlentyPlants B.V. kan de selfies gebruiken voor promotionele doeleinden van de Plant-aWish®, de Plant-a-Wish® WK Wishes selfie-wedstrijd en PlentyPlants B.V.
10. Bij deelname aan deze wedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw selfie voor
andere middelen, zoals websites, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, presentaties,
verslagen, enzovoort.
11. Bij deelname geeft u toestemming voor publiciteit in de media, waarin u met naam en
woonplaats wordt vermeld indien u winnaar bent.
12. De deelnemer geeft PlentyPlants B.V. toestemming zijn selfie zonder enige vergoeding en
vrij van reproductierechten te gebruiken voor publicaties, geprint en digitaal.
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13. PlentyPlants B.V. behoudt zich het recht om de foto bij te snijden ten behoeve van
(eind)redactionele overwegingen.
14. De selectie van de winnaar en de daaraan verbonden prijs – een smart tv - geschiedt
achteraf , na 13 juli 2014, door PlentyPlants B.V.
15. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet in ontvangst neemt, kan de
prijs worden ingetrokken dan wel worden toegekend aan een andere door PlentyPlants B.V.
te selecteren winnaar.
16. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor
geld of andere goederen. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs
vervalt deze aan PlentyPlants B.V.
17. Over het verloop van en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
18. PlentyPlants B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit
uit de deelname aan de wedstrijd, voor eventuele technische storingen, gebreken of
vertragingen met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd of de aanwijzing van de
winnaar.
19. PlentyPlants B.V. is niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer of anderen geleden
ten gevolge van enig gebruik van de uitgekeerde prijs of de onjuistheid van de ingevoerde
persoonsgegevens van de deelnemer.
20. De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming
met betrekking tot de inhoud van de selfie. Als een afgebeeld persoon door de deelnemer
herkenbaar in beeld is gebracht, dan moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben
gegeven aan de deelnemer.
21. PlentyPlants B.V. is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van
inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van deelname of
van de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in PlentyPlants B.V. in zulke
gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.
22. De ingezonden selfie mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten, die de
privacy van derden aantasten, aanstootgevend of obsceen zijn of die mogelijk aanzetten tot
overtredingen of misdrijven.
23. Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd.
24. PlentyPlants B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van
mening is dat zij niet conform deze wedstrijdvoorwaarden handelen.
25. Ingezonden selfies die kunnen worden aangemerkt als commerciële reclame-uiting worden
niet in behandeling genomen.
26. Door deelname geeft u toestemming tot de verwerking van de door u verstrekte
persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden
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behandeld en worden niet aan derden verstrekt, met dien verstande dat PlentyPlants B.V.
de naam en de leeftijd van de deelnemer op de Plant-a-Wish®-facebookpagina
(www.facebook.com/Plant.a.Wish.by.PP) en op de website van PlentyPlants B.V. mag
publiceren, naast de door de deelnemer ingezonden selfie. In het kader van de
bekendmaking van de geselecteerde winnaar via media, waaronder begrepen radio,
televisie, internet en geschreven pers, zal PlentyPlants B.V. de gegevens van de deelnemers
behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
27. Mocht het aantal ingezonden selfies onder de vijftien (15) liggen, zullen de prijzen niet
worden uitgereikt.
28. PlentyPlants B.V. is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving
de wedstrijdvoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de
wedstrijd te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige
wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
29. Indien één of meer bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden nietig zijn of worden
vernietigd, zal PlentyPlants B.V. een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert.
30. Op deze wedstrijdvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit
deze wedstrijd voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Den Haag.
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