ACTIEVOORWAARDEN
Nederland
Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de actie ("Actie") die
wordt aangeboden door Bolsius B.V., gevestigd te Schijndel, Kerkendijk 126 ("Bolsius"). Door
deel te nemen aan de Actie gaat u (als "Deelnemer") akkoord met de toepasselijkheid en
inhoud van deze Voorwaarden.
Artikel 1 – Algemeen
1.1

Deelname staat open voor Deelnemers die ten minste 16 (zestien) jaar zijn ten tijde van
hun deelname.

1.2

Personen onder de 16 (zestien) jaar hebben de toestemming van een ouder of wettelijke
voogd nodig om deel te kunnen nemen aan de Actie.

1.3

Mensen die rechtstreeks zakelijk betrokken zijn bij de selectie van de winnaar(s) van de
Actie mogen niet deelnemen aan deze Actie.

1.4

Het Privacybeleid en de Disclaimer van Bolsius, die online geraadpleegd kunnen worden
op http://www.bolsius.us/win zijn van toepassing op de Actie voor zover niet
uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden.

1.5

Bolsius heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de Actieperiode zonder
voorafgaande kennisgeving aan Deelnemers aan te passen, althans voor zover dit bij wet
is toegestaan. De versie van de Voorwaarden die van kracht was op het moment van
deelname, is van toepassing op de Deelnemer.

1.6

Wijzigingen van deze Voorwaarden door Bolsius worden gepubliceerd op de website van
Bolsius [http://www.bolsius.us/win], waar u de mogelijkheid hebt om de Voorwaarden
op te slaan of een exemplaar daarvan uit te printen. Wij zullen u over wijzigingen van
deze Voorwaarden actief informeren voor zover dit wettelijk is vereist.

Artikel 2 – Prijs
2.1. Als Deelnemer aan de Actie maakt u kans op het winnen van één van de volgende prijzen:
- Een stijladvies bestaande uit een telefonisch consult, een advies aan huis van maximaal 2
uur, een plattegrond, kleuradvies, materiaal en meubelplan, bijbehorende shoplist en een
telefonische eindpresentatie door een stylist aangesteld door Bolsius t.w.v. €395,-. De
winnaars van het stijladvies ontvangen ook 1 kaarsenpakket t.w.v. €25.-.
Het stijladvies wordt tweemaal uitgereikt en aan twee verschillende winnaars;
- één van de 50 overige prijzen t.w.v. 25 euro per prijs. Een overige prijs betreft een pakket
kaarsen uit de nieuwe Bolsius rustiek collectie met de gekleurde banderol, samengesteld door
Bolsius
2.2. Naar de hierboven genoemde prijzen wordt hierna in het enkelvoud verwezen als "prijs"
en in het meervoud verwezen als "prijzen".
Artikel 3 – Actie
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3.1

De Deelnemer komt in aanmerking voor deelname aan de Actie bij aankoop van één of
meer Bolsius nieuwe collectie rustiek kaars(en). De Deelnemer moet zich vervolgens
inschrijven voor deelname tussen 28 september 2020 00:00 uur en uiterlijk 30
november 2020 23:59 uur (de "Actieperiode"). Via de website van Bolsius
(https://www.bolsius.us/win), hierna: "Website") dient de Deelnemer een foto te
uploaden van zijn/haar interieur met daarop zichtbaar de Bolsius nieuwe collectie
rustiek kaars(en). Ook dient de deelnemer zijn/haar contactgegevens en zijn/haar
motivatie (waarom deelnemer vindt dat men de prijs verdient) zo origineel mogelijk in
te vullen, waarna de deelname moet worden bevestigd volgens de stappen op de Website.
Door bevestiging van de deelname door de Deelnemer, komt een overeenkomst tot stand
tussen Bolsius en de Deelnemer. De deelnemer kan zijn/haar gegevens controleren
voordat de deelname wordt bevestigd. Na bevestiging van zijn/haar deelname wordt een
bevestigingsbericht op de website getoond ter afronding van de aanmelding.

3.2

Deze Actie loopt van 28 september 2020 00:00 uur tot 30 november 2020 23:59 uur.

3.3

Alle wedstrijd inzendingen moeten uiterlijk op 30 november 2020 voor 23:59 uur door
Bolsius zijn ontvangen. De inzendingen die na dit moment ontvangen worden, worden
niet in overweging genomen en worden automatisch vernietigd.

3.4

Uit alle inzendingen worden op onpartijdige wijze via jurering winnaars gekozen op
basis van originaliteit van de inzending. De jurering vindt na het einde van de
Actieperiode plaats. De jury bestaat uit een werknemer van Bolsius en een werknemer
van Brand Builders. Brand Builders is de partij die Bolsius heeft ingeschakeld voor het
uitvoeren van de Actie. De beslissing van Bolsius en Brand Builders is definitief en
bindend. Bolsius gaat over deze uitslag niet in discussie.

3.5

De winnaar van de Actie wordt binnen 14 kalenderdagen na afloop van de Actie
telefonisch en/of per post en/of per e-mail bekendgemaakt aan de hand van de
contactgegevens die u ten tijde van de inzending verstrekt hebt.

3.6

Een Deelnemer kan per aankoop maximaal één keer deelnemen aan de Actie. Een
winnaar kan maximaal één prijs winnen in het kader van de Actie.

3.7

De prijs is persoonsgebonden. De prijs kan niet geretourneerd worden en is nietoverdraagbaar en de prijs kan niet worden omgeruild tegen geld.

3.8

Een consult in het kader van eventueel gewonnen stijladvies wordt ingepland in overleg
met de winnaar, binnen vier weken na het einde van de Actieperiode. Andere prijzen
worden binnen 4 (vier) weken na het einde van de Actieperiode verzonden naar het adres
dat de winnaar dient op te geven na het winnen van de prijs. bij

3.9

Bolsius zal alle redelijke inspanningen betrachten om contact op te nemen met de
winnaar om het eventueel gewonnen stijladvies in te plannen en/of om het adres van de
winnaar op te vragen voor de verzending van de overige prijzen. Indien de winnaar niet
bereikt kan worden of niet beschikbaar is, behoudt Bolsius zich het recht voor om de
prijs aan een nieuwe geselecteerde winnaar aan te bieden.

3.10 Bolsius behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van een
gelijke of grotere waarde indien de oorspronkelijk aangeboden prijs niet meer
beschikbaar is om redenen die buiten haar macht liggen.
3.11 Het consult in het kader van eventueel gewonnen stijladvies wordt enkel uitgevoerd op
een door de Deelnemer op te geven adres in Nederland of België. De overige prijzen
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worden uitsluitend afgeleverd op een door de Deelnemer op te geven adres in Nederland
of België.
3.12 Belastingen of -heffingen die eventueel bij de toekenning van de prijs verschuldigd zijn
op grond van de belastingwetgeving van het rechtsgebied waar zich voor dergelijke
belastingdoeleinden een belastbaar feit geacht wordt voor te doen, zijn voor zover
wettelijk toegestaan voor rekening van Bolsius. Alle vormen van andere buitenlandse,
binnenlandse of lokale belastingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot
individuele inkomstenbelastingen) die door een desbetreffend rechtsgebied opgelegd
kunnen worden of waarvoor zij een aanslag op kunnen leggen als gevolg van deelname
aan de Actie of de toekenning van de prijs zijn voor rekening van de desbetreffende
winnaar van de prijs en/of de Deelnemer.
Artikel 4 –Verzendkosten van prijzen
4.1

Alle kosten die samenhangen met de verzending van de overige prijzen (inclusief btw)
worden door Bolsius betaald.

4.2

De prijs wordt verzonden naar het adres dat wordt opgegeven door de winnaar binnen
6 (zes) weken nadat Bolsius het adres van de winnaar heeft ontvangen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1

U stemt ermee in dat deelname aan de Actie voor uw eigen risico is.

5.2

U verklaart dat u de enige rechthebbende bent ten aanzien van de intellectueleeigendomsrechten op alle materialen en informatie, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot auteursrechten op ontwerpen, recepten en afbeeldingen, ongeacht de wijze
van indiening (bijv. mondeling, elektronisch of schriftelijk), die bij Bolsius worden
ingediend in verband met de Actie ("Materialen"). U verklaart tevens dat de
Materialen geen inbreuk maken op rechten van derden noch anderszins onrechtmatig
zijn. U vrijwaart Bolsius tegen eventuele vorderingen van derden met betrekking tot de
Materialen, althans voor zover dit bij wet is toegestaan.

5.3

Indien Materialen inbreuk maken op rechten van derden of anderszins onrechtmatig
zijn, heeft Bolsius het recht om uw inzending te diskwalificeren en u aansprakelijk te
stellen voor daardoor veroorzaakte schade.

5.4

Bolsius is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor Actie-inzendingen en
Materialen.

5.5

Bolsius aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of
indirect, in verband met de Actie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:
a. de door Bolsius verzonden prijs;
b. de annulering, onderbreking of aanpassing van de Actie;
c. onrechtmatig gebruik van door derden gebruikte systemen.

5.6 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Bolsius gelden eveneens voor
door Bolsius ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot Brand Builders B.V.
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Artikel 6 – Intellectuele eigendom
6.1

Intellectuele-eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
auteursrechten, op alle materialen en informatie die door Bolsius of door haar
ingeschakelde derden beschikbaar worden gesteld op de Website berusten bij Bolsius of
die derden.

6.2 Voor zover wettelijk mogelijk doet u hierbij jegens Bolsius afstand van uw
persoonlijkheidsrechten ten aanzien van de Materialen.
6.3 Voor de volledigheid geldt dat Bolsius of haar sub-licentiehouder het recht heeft om zonder
(voorafgaande) kennisgeving en/of uw toestemming Materialen naar eigen goeddunken in
te korten, aan te passen of te verwijderen.
a. Op de website en sociale-netwerkpagina's van Bolsius, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot Twitter, Instagram en Pinterest ter promotie van producten van Bolsius.
6.4 Bolsius is niet verplicht om gebruik te maken van het haar in artikel 7.3. toekomende recht.

Artikel 7 – Rechten van Bolsius
7.1

Bolsius behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving inzendingen
uit te sluiten die niet zijn ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden of de
toepasselijke wettelijke verplichtingen zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele
schade.

7.2

Bolsius behoudt zich het recht voor om een alternatieve winnaar te selecteren indien een
oorspronkelijke winnaar een van deze Voorwaarden heeft geschonden.

7.3

Bolsius behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving en
naar eigen goeddunken te annuleren, uit te stellen of aan te passen indien het
noodzakelijk is hiertoe over te gaan, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele
schade, voor zover wettelijk toegestaan.

7.4

De Actie-inzending en bijbehorende materialen mogen door Bolsius intern worden
gebruikt om inzicht te verkrijgen in het gedrag van de consument om het aanbod van
Bolsius te kunnen verbeteren.

7.5

Onbevoegde aanpassing van voor de Actie gebruikte softwaretoepassingen zonder de
voorafgaande toestemming van Bolsius ('hacken') is verboden. Bolsius stelt u
aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor door Bolsius geleden wordt.

7.6

De Actie mag niet gebruikt worden om:
a. uiting te geven aan politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische
opvattingen die onrechtmatig of in strijd met de goede zeden zijn;
b. te beledigen, pesten, discrimineren of seksuele toespelingen te maken;
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c. schadelijke software (bijv. virussen of wormen) op de software van Bolsius te
plaatsen;
d. de reputatie van Bolsius te schaden; en
e. inbreuk te maken op de (intellectuele-eigendoms)rechten van derden.

Artikel 8 – Contactgegevens
8.1

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of deze Voorwaarden,
neemt u dan contact op met:
Bolsius B.V.
T.a.v. Bolsius Consumentenservice, onder vermelding van: Winactie nieuwe rustiek
Kerkendijk 109
35480 AC Schijndel
Nederland
Telefoonnummer: +31-(0)73-5433000
E-mail: consumentenservice@bolsius.com

Artikel 9 – Diversen
9.1 Indien en voor zover bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig of
niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechter laat dit de geldigheid van de overige
bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.
9.2 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.3 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd
aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch of aan een rechtbank die zich dichter bij de
woonplaats van de Deelnemer bevindt.
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