Algemene voorwaarden prijsvraag Culibaby – versie 1.0 dd 25 juli 2016
Deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing
op de prijsvraag op de website www.culibaby.nl en op de Facebookpagina
www.facebook.com/culibaby/, die wordt georganiseerd door Culi-baby BV (hierna ook te noemen:
“Aanbieder”).
Door deelname aan deze prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene
voorwaarden.
Deelname
1. Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor iedereen van 18 jaar of ouder die woonachtig is in
Nederland. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te
leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven
woon-of verblijfadres. Deelname aan de prijsvraag is gratis.
Inzendingen
2. Inzendingen mogen niet aanstootgevend zijn, of enige vorm van reclame, illegale inhoud,
verstorende computerprogrammatuur, virussen, wormen of trojaanse paarden bevatten.
3. Door uw inzending bevestigt u dat uw inzending geen inbreuk maakt op de intellectuele
eigendomsrechten van derden.
4. De Aanbieder is gerechtigd om inzendingen zonder overleg en nadere berichtgeving om haar
moverende redenen te verwijderen.
Winnaar
5. De winnaar van de prijsvraag is diegene met de inzending die de meeste likes heeft gekregen. Bij
een gelijk aantal likes zal de Aanbieder de winnaar kiezen. Over de uitslag en toekenning van de prijs
kan niet worden gecorrespondeerd.
6. Winnaars krijgen een persoonlijk bericht via Facebook, Messenger, e-mail of via de persoonlijke
tijdlijn.
De prijs
7. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar,
inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet
aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet
worden uitgekeerd.
8. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk
voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering
(verzending) van de prijs.
9. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De
Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen door het gebruik van de
prijs.
10. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van
de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

11. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of
verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de
prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend
verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later
tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet
aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een
onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in
enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
Gebruik inzendingen en bijdragen aan de prijsvraag
12. Deelnemers aan de prijsvraag geven toestemming om de inzendingen en bijdragen aan de
prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten via alle media, waaronder begrepen radio,
televisie en internet.
13. De winnaar van de prijs geeft de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte
persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten
behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag
alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen
radio, televisie en internet.
14. De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan
promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag
worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals radio,
televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen
financiële vergoeding worden betaald.
Gebruik en verwerking persoonsgegevens
15. De deelnemer geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met
deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar
gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
16. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de
uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om na digitale/schriftelijke
toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de
prijsvraag.
17. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal
de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te trekken.
Uitsluiting aansprakelijkheid Aanbieder
18. De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de
deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met
betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
19. De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij
van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel indien
de deelnemers zich op enige manier op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of
het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Uitsluiting aansprakelijkheid Facebook
20. Deze prijsvraag is op geen enkele manier gesponsord of goedgekeurd door Facebook. Ook wordt
deze prijsvraag niet door Facebook beheerd. Facebook heeft dan ook geen enkele bemoeienis met of
aansprakelijkheid voor deze prijsvraag.
Overige voorwaarden
21. De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving
deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen,
dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar
moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is
gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van (de voorwaarden van) de prijsvraag, zal
door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site of Facebookpagina)
bekend worden gemaakt.
22. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit
niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden aan.
23. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden.
Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Culi-baby BV, Nieuwe
Bussummerweg 153, 1272 CH Huizen. De Aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.
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