Actievoorwaarden Vodafone Masterclass “Bewust omgaan met gaming” met Koen Schobbers
Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de Masterclass “Bewust
omgaan met gaming” van Koen Schobbers (hierna: de ‘Actie’), die wordt aangeboden door Vodafone,
kantoorhoudende aan de Avenue Céramique 300, 6221 KX, Maastricht (hierna: Vodafone).
Artikel 1 Actie
1.1 De Actie dient ter ondersteuning van de Vodafone campagne “Fam-E-League” en de lancering van de
nieuwe Online Masters les over bewust omgaan met gaming en heeft een puur informatief karakter.
1.2 De Actie loopt van 25 februari 2019 tot en met 10 april 2019 (hierna: de Actieperiode).
1.3 Deze Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Artikel 2 Deelnemer
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Iedereen die woonachtig is in Nederland mag aan deze Actie deelnemen met uitzondering van
personen die genoemd worden onder artikel 2.2. t/m 2.4. (hierna: de Deelnemer).
De Deelnemer die jonger dan 16 jaar is en niet door een ouder wordt begeleid.
De Deelnemer die niet beschikt over Gegevens als bedoeld in artikel 5 (Gegevens).
Uitgesloten van Deelname zijn medewerkers van VodafoneZiggo en hun familieleden, alsmede
dochterondernemingen van VodafoneZiggo, aan haar gelieerde ondernemingen en ingehuurde
bedrijven en personen.
De Deelnemer die aantoonbaar misbruik maakt van de Actie kan van Deelname worden uitgesloten.

Artikel 3 Deelname
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

De Deelnemer kan aan de Actie deelnemen door zich tussen 25 februari 2019 en 10 april 2019 in
te schrijven via het webformulier op vodafone.nl/ready (hierna: Deelname).
Ouders schrijven zich in, eventueel met een of meerdere kinderen (met een maximum van twee
kinderen). Op datum van inschrijving moeten de ouders ouder dan 18 jaar zijn. Voor deelnemende
kinderen geldt een minimale leeftijd van 8 jaar.
Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. Deze masterclass heeft ruimte voor maximaal 50
deelnemers, zijnde ouders en kinderen samen.
Deelnemers worden via e-mail op de hoogte gesteld of zij wel of niet bij de eerste 50 inschrijvers
zitten.
Bij het overschrijden van de eerste 50 deelnemers, komen overige inschrijvers op een wachtlijst te
staan. Zij kunnen bij afmeldingen van de eerste 50 deelnemers, dan eventueel alsnog geselecteerd
worden voor deelname. Ook deze selectie verloopt in volgorde van inschrijving.
Deelnemers worden direct na inschrijving bevestigd van deelname of een plek op de wachtlijst via
e-mail.
Indien het Vodafone niet lukt contact op te nemen met de Deelnemer, de Deelnemer de
inschrijving weigert of om een andere reden het niet mogelijk is om aanwezig te zijn, dan zal
deelname vervallen. De Deelnemer ontvangt dan geen vergoeding of andere vorm van
compensatie.
Deelname is gratis. Let op, er kunnen eventuele kosten voor communicatie in rekening gebracht
worden door het gebruik van je dataverbinding door je aanbieder.
Elke Deelnemer kan maximaal 1 keer aan de Actie deelnemen.

Artikel 4 Het Event
4.1 Het Event op 17 april 2019 zal bestaan uit deelname aan de Masterclass “Bewust omgaan met Gaming”
van Koen Schobbers (hierna: Het Event).
4.2 Het Event wordt georganiseerd door Vodafone, als resultaat van de Vodafone campagne “Fam-ELeague” en de lancering van de nieuwe Online Masters les over bewust omgaan met gaming en heeft
een puur informatief karakter.
4.3 Deelname aan Het Event is niet inwisselbaar voor geld of andere producten.
4.4 Deelname aan Het event is persoonsgebonden.
4.5 Voor 17 april 2019 wordt de deelname tijdens Het Event via de e-mail bevestigd door Vodafone.
4.6 Indien het Vodafone niet lukt contact op te nemen met de Deelnemer, de Deelnemer deelname aan
het event weigert of om een andere reden het niet mogelijk is om aanwezig te zijn tijden Het Event aan
de Deelnemer te overhandigen, dan zal deelname aan Het Event niet langer gebeuren. De Deelnemer
ontvangt dan geen vergoeding of andere vorm van compensatie.
Artikel 5 Gegevens
5.1 Bij Deelname kunnen persoonsgegevens gevraagd worden (hierna: Gegevens). Onder de Gegevens
vallen naam, achternaam, adres, telefoonnummer, telefoonaanbieder, e-mailadres en leeftijd. De
Deelnemer die onvolledige of onjuiste Gegevens gebruikt kan worden uitgesloten van Deelname.
5.2 De Deelnemer is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij instuurt en verklaart door het versturen
van de Gegevens dat hij/zij bevoegd is deze in te sturen, alsmede dat deze informatie op geen enkele
wijze inbreuk maakt op rechten van anderen of privacy van anderen.
5.3 Gegevens worden gebruikt door Vodafone met als doel de deelnemers op de hoogte te kunnen
stellen en de actie verder te organiseren.
5.4 De Gegevens worden 7 dagen na afloop van de actie verwijderd, mits deelnemers eerder een
expliciete toestemming hebben gegeven aan Vodafone voor verwerking van de Gegevens.
5.5 Vodafone handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
6.2 Meer specifiek zijn Vodafone de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk
voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze verband houdende
met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie.
6.3 Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn ook niet aansprakelijk voor
enige aanvullende uitgaven die de Deelnemer of derden eventueel dient te maken in verband met de
Deelname aan de Actie.
6.4 Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen
enkele wijze een verplichting voor Vodafone.
6.5 Vodafone, is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor gebreken in De Deelname, verleent geen
garanties op De Deelname.
6.6 Vodafone is niet aansprakelijk voor netwerk-, hardware- of softwareproblemen, stroomstoringen of een
storing van welke aard van ook, die vertraging of verlies van de registratie van de Deelnemer of andere
gegevens tot gevolg hebben.
6.7 Vodafone is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen van welke aard dan ook die een beperkte of
vertraagde inzending tot gevolg hebben.
Artikel 7 Overige bepalingen
7.1 Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
7.2 Indien van toepassing draagt Vodafone zorg voor de afdracht van de kansspelbelasting.

7.3 Vodafone behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen,
zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn. Hiervan zal mededeling worden gedaan
op Vodafone.nl/ready
7.4 Deelnemers zijn bij het betreden van het Central Office van VodafoneZiggo gebonden aan de geldende
huisregels. Bij overtreding van de geldende huisregels heeft de organisator het recht om deelname
direct te beëindigen.
7.5 De gebruikte definities hebben zowel in meer- als enkelvoud dezelfde betekenis, tenzij uit de context
anders moet worden afgeleid.
7.6 In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
Vodafone.
7.7 Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Vodafone Libertel B.V.,
Avenue Céramique 300, 6221 KX, Maastricht, onder vermelding van ‘’klacht Masterclass “Bewust
omgaan met gaming”. Vodafone zal deze klacht in behandeling nemen en deze binnen 30 dagen
beantwoorden.
7.8 Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande
Actievoorwaarden.
7.9 Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Vodafone en de
Deelnemer kennis te nemen.
7.10 Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11 februari 2019
Vodafone Libertel B.V., Avenue Céramique 300, 6221 KX, Maastricht, KvK 14052264

Vragen


Voor vragen over de actie kan er contact met ons worden opgenomen via
www.twitter.com/vodafonenl of www.facebook.com/vodafonenl

