EBR Marine: At a higher level Challenge
Actievoorwaarden
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “At a higher level Challenge”, (verder te noemen:
‘de wedstrijd’) van EBR Marine B.V. (hierna te noemen ‘EBR Marine’), gevestigd te Biesboschweg 5,
4926 SJ Lage Zwaluwe, Nederland.
Algemeen
 Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat men akkoord met deze actievoorwaarden. EBR
Marine behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is
dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen.


De actieperiode loopt 30 juni 2020. Verlenging van de actie is mogelijk.



Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere in Nederland, België, Duitsland of
Frankrijk woonachtige persoon van 18 jaar of ouder. Onder 18 jaar dient moet toestemming
te hebben van ouders / voogd.



Personeel van EBR Marine is uitgesloten van deelname.



EBR Marine kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen of de fotowedstrijd
beëindigen zonder hier melding van te maken.



EBR Marine is niet aansprakelijk voor storingen in het netwerk of verloren gegane gegevens
van de deelnemer.



Typ- en zetfouten voorbehouden.

Deelname
 Om deel te nemen aan de wedstrijd kunt u een foto plaatsen via Instagram of Facebook en
@ebrmarine hierin taggen. Of u kunt een foto mail naar info@ebrmarine.nl


Deelname aan de fotowedstrijd is gratis, buiten de kosten voor het internetgebruik.



Je kunt met meerdere foto’s meedoen aan de wedstrijd, maar een foto kan slechts eenmaal
kans maken op een prijs.



Om kans te maken op de prijs dient de foto het thema “At a higher level” te bevatten.



EBR Marine is niet verantwoordelijk voor de ingestuurde foto’s en wat er op deze foto’s te
zien is. Mochten wij de ingestuurde foto niet geschikt vinden voor deelname aan de
wedstrijd, dan heeft EBR Marine het recht deze foto uit te sluiten van deelname.



De inzender verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de geüploade foto(‘s) en, mits
van toepassing, houder te zijn van het portretrecht ofwel toestemming te hebben verkregen
van eventueel geportretteerde(n) om deel te nemen aan de fotowedstrijd.



EBR Marine is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of
portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). Bij het vermoeden van fraude kan
deelnemer worden gediskwalificeerd.



De inzender geeft EBR Marine het recht om de foto(’s), zonder enige vergoeding en vrij van
reproductierechten, voor commerciële doeleinden te publiceren op o.a. haar website, in de
nieuwsbrief, sociale media kanalen en in offline publicaties. Dit geldt ook voor de nietwinnende foto’s.

Winnaars & prijzen
 Op 10 juli 2020 wordt de winnaar bekend gemaakt. Bij verlenging van de actie, zal ook het
einde van de actie verplaatst worden.


De te winnen prijs is: Overnachting op grote hoogte voor 2 personen. Datum en locatie zal in
overleg met de winnaar worden bepaald. Maximaal bedrag van de overnachting met ontbijt
voor 2 personen wordt door EBR Marine bepaald.



Uit alle ingezonden foto’s kiest een jury EBR Marine het winnende beeld.



De winnaar zal van EBR Marine een persoonlijk bericht ontvangen.



De winnaar zal publiekelijk bekend worden gemaakt via www.ebrmarine.nl en via social
media.



Winnaars dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het bericht te reageren. Na 30 dagen
vervalt de aanspraak op de gewonnen prijs.



Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor geld of een andere
prijs.



Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald,
komen voor rekening van EBR Marine, tenzij anders vermeld.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



Privacy
De gegevens die worden gemaild worden verwerkt om de fotowedstrijd te beheren en de winnaars
te bepalen. De persoonlijke gegevens blijven strikt persoonlijk en worden niet verkocht, uitgeleend,
verhuurd of op andere wijze bekendgemaakt aan derden. Wij voldoen aan de AVG wet en zullen met
zorg met uw persoonlijke gegevens omgaan.

