Wedstrijd: Win een vaatwasser met Pro Formula
Actievoorwaarden
1. Ga naar jouw bekende verdeler en koop er een Pro Formula schoonmaakmiddel.
2. Neem een scan/foto van de factuur en upload je bewijsmateriaal via ons
webformulier.
3. Op 30 november wordt de winnaar verloot en bekend gemaakt via Facebook en
mail.

Wedstrijdreglement
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Diversey Nederland,

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht, Netherlands
Artikel 1

Algemeen

1. Elke persoon werkende bij een onderneming met een een Nederlands BTW nummer is gerechtigd
aan deze wedstrijd deel te nemen.
2. Medewerkers en personeel van Diversey en van deelnemende winkels die betrokken zijn bij deze
wedstrijd en door Diversey ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
3. Er wordt slechts één prijs per onderneming toegekend.
4. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of
feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van
winstkansen of die door Diversey van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.
5. Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs van hun identiteit voor te leggen
opdat Diversey mogelijke misbruiken kan controleren en indien nodig kan sanctioneren.
Artikel 2
1.
2.
3.

Persoons & Ondernemingsgegevens

Om mee te doen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde gegevens (bijvoorbeeld je
onderneming, je naam, adres, e-mailadres, enz.) in te vullen.
Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Diversey is
niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste / niet actuele / onvolledige gegevens
gecommuniceerd werden.
De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring, te vinden
op https://diversey.com/en/privacy-policy

Artikel 3

Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze wedstrijd loopt van 1/10/2019 tot en met 30/11/2019 om middernacht.
2.

Verloop van de wedstrijd:
2.1.

Waar kan je deelnemen? www.winmetproformula.nl

Online

De wedstrijd is toegankelijk op de website www.winmetproformula.nl

Artikel 4

Aanwijzing van de winnaars

1. Met de winnaars van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de
uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt
(bijvoorbeeld op een website/op Facebook).
2. Als de meegedeelde gegevens van een winnende onderneming niet correct blijken te zijn en als
een winnaar niet reageert op de contactopname vanuit Diversey, ondanks het feit dat Diversey
het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan Diversey daarvoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
3. Indien een prijs buiten de schuld van Diversey niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd
is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de
prijs eigendom van Diversey.
4. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 5

Prijzen

1. De te winnen prijzen zijn de volgende: Een vaatwasser t.w.v. ongeveer 2500€ of een ander toestel
van van dezelfde waarde.
2. Alle prijzen zijn ondernemingsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet vervangbaar,
omruilbaar of inwisselbaar voor geld.
3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Diversey
Artikel 8

Rechten Diversey

1. Diversey behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je
op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling,
zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat
Diversey hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Diversey behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie
te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Diversey hiervoor aansprakelijk zal
zijn.
Artikel 9

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via de website van
de wedstrijd of via het contactformulier op www.winmetproformula.nl .
Artikel 10

Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de
voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze wedstrijd zijn de Diversey gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
3. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit
wedstrijdreglement, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld
in geval van overmacht.

