NIKON #IAMMAKINGMEMORIES
WEDSTRIJDREGELS
ARTIKEL 1: ORGANISATOR, DATUMS EN THEMA VAN DE WEDSTRIJD
NIKON Belux, statutair gevestigd te Noordkustlaan 16A, 1702 Groot-Bijgaarden, België (#IAMMAKINGMEMORIES Wedstrijd, hierna "de
Organisator"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brussel onder nummer 872 617, organiseert een fotowedstrijd onder de naam
"#IAMMAKINGMEMORIES Wedstrijd" (hierna de "Wedstrijd"). Deelname aan de Wedstrijd is gratis en er is geen verplichting tot het doen van enige
aankoop.
Het thema van deze Wedstrijd draait om de Nikon travel cashback. Om deel te nemen aan de #IAMMAKINGMEMORIES Wedstrijd van Nikon
moeten deelnemers een foto delen op Instagram, Twitter of Facebook met de hashtag #IAMMAKINGMEMORIES, of een foto uploaden op het
platform via de URL www.iammakingmemories.be.
ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED
2.1

Door deelname aan deze Wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met en gebonden door deze voorwaarden en bepalingen.

2.2

De Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die in België woonachtig is. Alle personen die betrokken zijn bij de organisatie
van de Wedstrijd, zij het direct of indirect, en hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd of het winnen van prijzen.
Dit geldt in het bijzonder voor het personeel van NIKON en alle andere NIKON-partners die betrokken zijn bij NIKON-activiteiten.

2.3

Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

2.4

Om deel te nemen aan de "(#IAMMAKINGMEMORIES Wedstrijd moeten deelnemers een foto delen op Instagram, Twitter of Facebook
met de hashtag c. De deelnemers kunnen ook hun foto rechtstreeks op het platform op www.iammakingmemories uploaden. De
wedstrijd gaat open voor inzendingen om 00.01 uur (CEST), zaterdag 26 mei 2018 en sluit op dinsdag 31 juli 2018 om 23.59 uur (CEST). De
registratietijd op de server waarop de Wedstrijd wordt uitgevoerd, is bepalend voor de uiteindelijke timing van elke deelname.
Inzendingen in andere vormen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot inzendingen per post, zijn ongeldig en worden niet bevestigd.

2.5

Deze promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of gekoppeld aan Instagram of Facebook.
Instagram en/of Facebook zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, schade of aansprakelijkheid in verband met deze wedstrijd.

ARTIKEL 3: DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD
3.1

Elke deelnemer wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn/haar Twitter, Instagram of Facebook-account. De deelnemer moet een foto
delen die aan de volgende criteria voldoet:


De geüploade foto moet in de geest zijn van het thema van deze wedstrijd (d.w.z. zomervakantieherinneringen). Foto's die niet aan
deze voorwaarden voldoen, zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.

3.2

Door een foto in te dienen voor de wedstrijd, verklaart elke deelnemer dat (a) de foto origineel is een geen inbreuk maakt op de rechten
van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het portretrecht, de privacy, auteursrecht en andere intellectueleeigendomsrechten. De deelnemer dient zich ervan te vergewissen dat hij of zij toestemming heeft van eventuele derden die, direct of
indirect, hebben bijgedragen aan de foto en/of die mogelijk aanspraak zouden kunnen maken op enige rechten, in het bijzonder
beeldrechten, en de volledige aansprakelijkheid op zich nemen voor eventuele kosten die daaruit voortvloeien; (b) de deelnemer
gerechtigd is om een overeenkomst aan te gaan onder deze voorwaarden en bepalingen en geen andere overeenkomst, afspraken of
verplichtingen is aangegaan die zijn/haar verplichtingen in het kader van deze overeenkomst kan beïnvloeden. De deelnemer moet de
Organisator schadeloosstellen, vrijwaren van en verdedigen tegen (met inbegrip van redelijk geachte advocatenkosten) alle schade,
kosten en claims die voortvloeien uit of verband hebben met het niet nakomen van de bepalingen in lid 3.2.

3.3

De deelnemer verklaart geen juridische procedures met betrekking tot zijn/haar deelname aan de Wedstrijd te starten, of pogingen
daartoe te doen, voor zover deze niet strikt aan de principes en deze voorwaarden en bepalingen voldoen. De Organisator behoudt zich
het recht voor om alle eventuele controles uit te voeren die nodig zijn om na te gaan of de deelnemer aan deze voorwaarden en
bepalingen heeft voldaan.

3.4

De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die de uitvoering van de Wedstrijd belemmeren of die niet aan deze
voorwaarden en bepalingen voldoen, te diskwalificeren. De Organisator behoudt zich het recht voor om een claim in te dienen tegen
eenieder die poogt de uitvoering van de wedstrijd te schaden of de uitslag te vervalsen.

3.5

De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd vanwege redenen buiten zijn invloedssfeer te verlengen, te verkorten of aan te
passen, of deze te staken. Dat wil zeggen dat de Organisator gerechtigd is om de wedstrijd naar eigen goeddunken te annuleren, aan te
passen, op te schorten of per direct te staken indien de wedstrijd om welke reden dan ook niet verloopt zoals gepland, bijvoorbeeld als
gevolg van een computervirus, bug, juridische tussenkomst, externe ongeautoriseerde inbraak in het computersysteem of fraude, met
inbegrip van het gebruik van robots voor het indienen van meerdere inzendingen in de Wedstrijd, technische fouten of enige andere

oorzaak buiten de invloedssfeer van de Organisator die het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid en de juiste uitvoering van de Wedstrijd
belemmert of beïnvloedt.
3.6

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te annuleren of inzendingen af te wijzen indien blijkt dat er enige vorm van
fraude is gepleegd, maar in het bijzonder computerfraude in verband met deelname aan de Wedstrijd of de keuze van winnaars.

3.7

De deelnemer verplicht zich ertoe te zorgen dat alle inhoud (inclusief de ingezonden foto en eventuele andere berichten) die door hem of
haar wordt ingezonden of op Instagram, Twitter of Facebook wordt geplaatst als onderdeel van de wedstrijd, op geen enkele wijze in
strijd is met toepasselijke regels, wetten of voorschriften en meer in het bijzonder (zonder beperking):
- de openbare orde respecteert en niet in strijd is met de goede moraal;
- de intellectuele-eigendomsrechten van derden respecteert;
- geen inbreuk maakt op het portretrecht van enige natuurlijke persoon;
- de reputatie, de privacy of het imago van derden niet schaadt;
- geen smadelijke, lasterlijke, agressieve of kwetsende uitspraken bevat;
- niet van pedofiele aard is;
- niet schokkend is voor minderjarigen;
- niet van pornografische aard is;
- de veiligheid of integriteit van een staat of gebied niet in gevaar brengt;
- niet aanzet tot discriminatie, hetzij op basis van geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele voorkeur, leeftijd of politieke
overtuiging;
- niet aanzet tot criminaliteit, haat, geweld, zelfmoord of racisme;
- niet aanzet tot het plegen van misdrijven, overtredingen of terroristische daden;
- geen gebruikmaakt van gedeponeerde handelsmerken.
Deze lijst is niet exhaustief.

3.8

De Organisator behoudt zich het recht voor om publicatie van enige content (foto's en/of berichten) op zijn Instagram- of Facebook-feed
die in strijd geacht wordt te zijn met de bepalingen in lid 3.8 of die anderszins schadelijk kan zijn voor de Wedstrijd of de reputatie van de
Organisator, onmiddellijk, zonder verdere toelichting en zonder kennisgeving vooraf, te weigeren of terug te trekken.

ARTIKEL 4: BEWIJSWAARDE
De deelnemer en Organisator komen overeen dat de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijswaarde hebben met betrekking
tot de verbindingen en informatie die voortvloeit uit computerverwerking in verband met de wedstrijd die door de Organisator wordt
georganiseerd.

ARTIKEL 5: PRIJZEN EN SELECTIE VAN WINNAARS
5.1

Wekelijks ontvangen 30 deelnemers met de beste foto’s een Nikon paspoorthoes, zoals bepaald door de jury.

5.2

Wekelijks ontvangt 1 deelnemer met de beste foto een fotoboek “Peaks of Europe – Johan Lolos, zoals bepaald door de jury.

5.3

Op het einde van de wedstrijd zal de jury 1 winnaar kiezen voor de hoofdprijs. De hoofdprijs is een reis van “SRPRS.ME”
(https://srprs.me) ter waarde van €1000.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen of anderszins aan te passen.

5.4

De prijzen zijn zoals vermeld, zijn niet overdraagbaar aan een ander individu en er zullen geen contant geld of andere alternatieven
worden aangeboden. Om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs moeten deelnemers in het bezit zijn van een geldig EU-paspoort
en/of een geldige identiteitskaart. Hoofdprijswinnaars moeten ook zelf en op eigen kosten een geldige en passende reisverzekering (met
Europese dekking) en een annuleringsverzekering afsluiten.

5.5

De winnende foto's worden middels een stemming geselecteerd door een jury. De jury zal bestaan uit de volgende 3 leden:
Alessandra de Paep
Maarten Goossens (voorzitter)
Ellen Dewit
De beslissingen van de jury dienen primair te worden gebaseerd op de volgende criteria:
- de fotografische kwaliteit en
- de technische kwaliteit
De jury moet het in meerderheid eens zijn over de uitslag. In het geval van een gelijk aantal stemmen, telt de stem van de juryvoorzitter
dubbel. De deelnemers worden ervan op de hoogte gebracht dat de jury niet verplicht is een winnaar te kiezen als de kwaliteit van de
foto's die door de deelnemers aan de wedstrijd zijn ingezonden niet hoog genoeg wordt bevonden.

ARTIKEL 6: ONTVANGST VAN PRIJZEN

De bekendmaking van de winnaars van de hoofdprijs gebeurt uiterlijk op 10 augustus 2018 via het Instagram-account @NikonBelgium en de
winnaars worden ook geïnformeerd middels een persoonlijk bericht via het relevante platform. Elke winnaar wordt om zijn postadres en
contactgegevens gevraagd. Om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs moeten deelnemers in het bezit zijn van een geldig EU-paspoort en/of
een geldige identiteitskaart. Hoofdprijswinnaars moeten ook zelf en op eigen kosten een geldige en passende reisverzekering (met Europese
dekking) en een annuleringsverzekering afsluiten.
De Organisator zal de winnaars op de hoogte brengen van het ontvangen van een paspoorthouder via het platform waarmee de deelnemer zijn foto
heeft ingestuurd (Instagram, Facebook, Twitter, www.iammakingmemories.be). Geselecteerde deelnemers voor deze prijs zal worden gevraagd om
een formulier in te vullen met hun adres.
De Organisator treedt met de winnaars in overleg over de overhandiging van de prijs.
Als de Organisator binnen 3 dagen na kennisgeving geen antwoord van de winnaar van een prijs heeft ontvangen, behoudt de Organisator zich het
recht voor om prijs als niet-aanvaard te beschouwen en deze naar eigen goeddunken aan een andere deelnemer aan te bieden.
Ingeval de winnaar de prijs om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk, niet kan aanvaarden, vervalt het recht op de prijs, zonder mogelijkheid
van compensatie. De jury zal in dat geval een nieuwe keuze maken uit de overige deelnemers. De Organisator is gerechtigd om te controleren of
deelnemers in aanmerking kwamen voor deelname aan de Wedstrijd voordat de prijs wordt overhandigd.
De aangeboden prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs kan niet op verzoek van de winnaar worden ingewisseld voor contant
geld of enige andere vorm in natura, noch worden vervangen door een prijs van vergelijkbare aard.
De Organisator verklaart de van toepassing zijnde kansspelbelasting in België te betalen. Voor zover van toepassing is de deelnemer echter zelf
aansprakelijk voor eventuele kosten, belastingen, rechten of heffingen die voortvloeien uit de deelname of het winnen van de Wedstrijd in het land
of gebied waar hij/zij gevestigd is. De deelnemer aanvaart hierbij elke verplichting tot het betalen van dergelijke belastingen, rechten of andere
heffingen in naam van de deelnemer en/of diens gasten. De deelnemer verklaart hierbij alle mogelijke kosten, belastingen, rechten, heffingen en
boetes die de Organisator worden opgelegd in verband met de deelname aan of het winnen van deze Wedstrijd door de deelnemer (met inbegrip
van redelijk geachte advocatenkosten) te vergoeden, met uitzondering van de Belgische kansspelbelasting.
De door deelnemer opgegeven informatie wordt bindend op het moment van bevestiging daarvan. De Organisator behoudt zich het recht voor om
de opgegeven informatie van de deelnemers te controleren. De deelnemer verklaart het registratieformulier naar eer en geweten te hebben
ingevuld en de Organisator juiste, onvervalste informatie verstrekt te hebben. De deelnemer moet alle velden invullen, behalve de velden die niet
als verplicht zijn gemarkeerd. Inzendingen voor de wedstrijd worden afgewezen als deze onjuist, onvolledig, vals of anderszins in strijd met deze
regels zijn.

ARTIKEL 7: GESCHILLEN
Deelname aan deze Wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van deze regels.
Op deze voorwaarden en bepalingen en deze Wedstrijd is de Belgische wet van toepassing en de rechtbank in Brussel, België, is bij uitsluiting
bevoegd om besluiten te nemen over ieder geschil (inclusief niet-contractuele geschillen) met betrekking tot deze voorwaarden en bepalingen.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden en bepalingen ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, zullen de overige bepalingen van deze
voorwaarden en bepalingen volledig van kracht blijven en uitgevoerd worden voor zover wettelijk is toegestaan.
Na een periode van twee maanden, ingaand vanaf het einde van de Wedstrijd, is het niet meer mogelijk om enige claim in te dienen met betrekking
tot (delen van) de Wedstrijd.
ARTIKEL 8: GEGEVENSBESCHERMING
De Organisator verwerkt alle persoonsgegevens die hij van de deelnemers verkrijgt in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens en het Privacybeleid van Nikon Belux, beschikbaar op https://www.nikon.be/nl_BE/footers/privacy_policy.page.
Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt met als doel het uitvoeren van de Wedstrijd en het toewijzen en uitreiken van de prijzen. In
het kader daarvan kan het nodig zijn om persoonsgegevens over te dragen aan gelieerde bedrijven of partners van de Organisator.
Organisator behoudt zich het recht voor om de volledige naam van de winnaar te publiceren op Instagram- en Facebook-pagina's van Nikon BeLux.
Voor zover wettelijk is vereist, geven deelnemers aan deze actie door het instemmen met de voorwaarden en bepalingen toestemming voor het
gebruik van persoonlijke gegevens zoals hierin beschreven.
De deelnemers hebben het recht om de opgeslagen gegevens over hen in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te laten verwijderen. De deelnemers

kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info-marketing.be@nikon.com of door te schrijven naar: Nikon Belux, Noordkustlaan
16A, 1702 Groot-Bijgaarden, België.
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
Behalve in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag is Organisator niet aansprakelijk voor eventuele door deelnemers geleden of
geclaimde schade in verband met deze Wedstrijd. De aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot de waarde van de prijs, zoals beschreven
in lid 5, die feitelijk en op rechtmatige wijze is gewonnen, met inachtneming van de overige voorwaarden en bepalingen in dit document.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen met internet in het algemeen, of voor inbraak, poging tot inbraak of
fraude met fouten in de administratie, beveiliging, redelijkheid en integriteit of de uitvoering van de Wedstrijd tot gevolg. In het bijzonder is de
Organisator niet aansprakelijk voor fouten, omissies, onderbrekingen, verwijdering of verlies van e-mail en, in het algemeen, enige vorm van
gegevensverlies als gevolg daarvan.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor drukte op internet, de kwaliteit van systemen van gebruikers of de kwaliteit van hun
internetverbinding, die gevolgen kunnen hebben voor de responssnelheid of verbindingstijd die nodig is voor deelname aan de Wedstrijd. Derhalve
is de Organisator niet verantwoordelijk voor niet-opgeslagen, onvolledige of niet-verifieerbare elektronische registratieformulieren.

