Datum: 31.05.2017

Wedstrijdregels
SA8 Baby Challenge
Er is geen aankoopverplichting om deel te nemen aan de SA8 Baby Challenge (hierna 'de
wedstrijd') of deze te winnen. Deze wedstrijd is alleen toegankelijk voor wettelijke
inwoners van België die ouder zijn dan 18 jaar op het moment van deelname aan de
wedstrijd. Alle toepasselijke federale, provinciale en lokale wetten zijn van toepassing.
Verklaar nietig wat wettelijk verboden is.
De wedstrijd wordt georganiseerd door Amway Belgium, hierna de 'organisator' genoemd.
De wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, geruggesteund of beheerd door,
of geassocieerd met, Facebook. U geeft uw gegevens door aan de organisator, niet aan
Facebook. Zodra u deelneemt aan de wedstrijd of stemt via Facebook, stemt u in met de
'Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden' van Facebook, die u terugvindt op
http://www.facebook.com/legal/terms.
De regels kunnen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving door de
organisator aangepast worden. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u ermee in de
regels na te leven, zelfs al kunnen deze af en toe aangepast worden, en wordt u door uw
deelname aan de wedstrijd geacht de regels te hebben ontvangen en begrepen.
Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u ermee in u aan deze regels te houden en
stemt u er ook mee in gebonden te zijn door de beslissingen van de organisator. De
regels van de wedstrijd, zoals gestipuleerd in de wedstrijdregels, zijn niet onderhavig aan
wijzigingen of tegenaanbod, behalve indien deze hierin zouden zijn uiteengezet. De
beslissingen van de organisator met betrekking tot de wedstrijd zijn definitief en bindend.
Er kan geen beroep tegen worden aangetekend en ze kunnen niet herzien worden. Als
één of andere bepaling van de regels als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd,
dan blijven alle overige bepalingen ten volle van kracht.
Elke winnaar en deelnemer van de wedstrijd erkent en begrijpt dat de verstrekte
gegevens worden gebruikt voor het beheer van de wedstrijd en in overeenstemming met
de onderstaande privacypraktijken. De organisator en beheerder worden hierin
gezamenlijk de wedstrijdentiteiten genoemd.
Hoe deelnemen:
Deelnemen aan de wedstrijd kan van 8 juni tot 2 juli 00:00. Door deel te nemen
aanvaardt u onderhavig te zijn aan de algemene voorwaarden van de organisator, die
hierin ter referentie zijn opgenomen. Wedstrijddeelnames moeten worden ingediend na
de startdatum/-tijd en vóór de einddatum/-tijd (de 'wedstrijdperiode'). Registreren is
gratis. Elke persoon kan maximaal drie keer deelnemen. Een deelname zal pas geldig zijn
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wanneer alle vereiste gegevens werden doorgegeven. Zodra de deelname werd
bevestigd, kan ze niet meer ongedaan gemaakt, geannuleerd of aangepast worden.
Alleen de organisator kan dat wel doen.
Om in aanmerking te komen voor de wedstrijd, moeten er bij het registreren van de
deelname bestanden kleiner dan 20MB worden doorgestuurd. Bestanden met een
hogere resolutie van minimaal 240 dpi/ppi kunnen gevraagd worden indien een
deelname in de voorselectie zou worden opgenomen of indien een deelname een prijs of
een eervolle vermelding zou krijgen. Alle foto's moeten het onderwerp nauwkeurig
weerspiegelen. Ingezonden foto's mogen oorspronkelijk eender welk formaat hebben —
inclusief, maar niet beperkt tot, digitale bestanden, kleurtransparanties, afdrukken in
kleur of in zwart-wit — zolang ze elektronisch worden doorgestuurd in een .JPEG-, .jpg- of
.png-formaat. De voorwerpen in de foto moeten origineel gefotografeerd of geschilderd
zijn door de deelnemer. Werken van derden worden niet toegestaan.
Door deel te nemen bevestigt u
a) dat u de moeder/vader/wettelijke voogd van de baby bent OF
b) dat de moeder/vader/wettelijke voogd u de toestemming gaf om de foto van hun
kind/kinderen in te dienen
Als u ervoor kiest om de foto van een baby/de baby's van iemand anders in te
zenden, dan bent u verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige
uitgaverechten van de ouders/wettelijke voogd van het (de) individu(en) op de foto,
en moet u een kopie van deze uitgaverechten doorsturen naar de organisator.
Door deel te nemen aan de wedstrijd bevestigen de deelnemers dat ze de
wedstrijdregels en het privacybeleid hebben gelezen en begrepen.
Door deel te nemen aan deze wedstrijd stemmen de deelnemers ermee in om Amway en
zijn werknemers, directeurs, functionarissen, filialen, agenten, experten en
reclamebureaus te ontheffen en schadeloos te stellen van welke schade, verwondingen,
claims, oorzaken van acties die voortvloeien uit de deelname aan deze wedstrijd of uit de
ontvangst of het gebruik van welke prijs dan ook.
De registratiebevestiging van een deelname mag niet worden beschouwd als een
ontvangstbevestiging door de organisator voor online deelnames. Wanneer van
toepassing zullen de computersystemen van de organisator beschouwd worden als het
officiële tijdsregistratie-apparaat voor de wedstrijd. Het gebruik van enig apparaat om de
deelname te automatiseren is verboden. Alle ingediende werken worden de eigendom
van de organisator en zullen niet beloond of teruggegeven worden.

Winnaarselectie:
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Er zullen voor elke wedstrijd niet meer prijzen worden uitgereikt dan de prij(s)(zen) die
vermeld word(t)(en). Als de deelnemer de registratiegegevens niet kan bekrachtigen, zal
hij/zij automatisch gediskwalificeerd worden en zal zijn/haar prijs verbeurd verklaard
worden. De organisator behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om op dat
moment een alternatieve deelname te selecteren. De organisator is niet verantwoordelijk
voor enige wijziging van het e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer van de
deelnemers. Kennisgeving wordt geacht onmiddellijk te hebben plaatsgevonden met een
telefonische oproep of het verzenden van een e-mail of met eender welk ander
communicatiemiddel dat de organisator of het kanaal zou gebruiken om contact op te
nemen met een potentiële winnaar. De organisator of het kanaal is niet verplicht om een
voicemail, een bericht op een antwoordapparaat of enig ander bericht achter te laten. De
wedstrijdpartijen zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden
voor laattijdige, verkeerd geadresseerde of niet-succesvolle inspanningen om een
potentiële winnaar op de hoogte te brengen, of indien de potentiële winnaar een
minderjarige is, voor laattijdige, verkeerd geadresseerde of niet-succesvolle inspanningen
van de deelnemer voor het doorsturen van de door de ouders of de voogd ondertekende
toestemming.
Valsspelers die zich niet aan de wedstrijdregels houden, zullen worden uitgesloten.
De deelnemer zal automatisch gediskwalificeerd worden en zijn/haar prijs zal verbeurd
verklaard worden en er zal geen alternatieve prijs ter vervanging worden aangeboden,
indien de potentiële winnaar de prijs niet opeist binnen de periode die bij de
kennisgeving wordt vermeld, tenzij anders vermeld. De organisator behoudt zich naar
eigen goeddunken het recht voor om een alternatieve potentiële winnaar te kiezen of de
periode voor het afhalen van de prijs te verlengen.
Verder stemmen deelnemers, die in aanmerking komen, in met wat volgt. Alle
beslissingen van de wedstrijdentiteiten zullen definitief zijn. Door deel te nemen,
stemmen deelnemers ermee in
(a) gebonden te zijn aan deze regels en aan de materiële voorwaarden op de
wedstrijdbeschrijving;
(b) dat alle beslissingen van de wedstrijdentiteiten met betrekking tot de wedstrijd
definitief zijn;
(c) dat de deelnemers niet deelnemen in naam van welke werkgever of derde dan ook;
(d) dat, wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de regels, hij/zij zal worden
gediskwalificeerd.
Kansen op het winnen van een prijs:
De kansen op het winnen van een prijs hangen af van het aantal ontvangen en in
aanmerking komende deelnames voor elke wedstrijd.
De winnaar selecteren:
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De organisator zal een preselectie maken onder alle deelnames. Deze preselectie zal
gepubliceerd worden op Facebook van 6 juli tot 16 juli zodat het publiek kan stemmen.
De inzending met de meeste likes wint de wedstrijd.
Alle beslissingen met betrekking tot de preselectie en het stemmen zijn definitief. Gelieve
ons niet te contacteren betreffende de status van de inzendingen, de preselectie of de
stemming. De organisator zal de winnaar op de hoogte brengen via het contactformulier
dat bij deelname werd ingediend.
Behalve waar dat verboden is, kan een potentiële winnaar gevraagd worden binnen de
14 dagen een verklaring in te vullen en terug te sturen waarin hij/zij bevestigt dat hij/zij
in aanmerking komt, met onder andere een bewijs van leeftijd, en een kwijting van
aansprakelijkheid/openbaarheid. Als een potentiële winnaar minderjarig is, zal zijn/haar
ouder of wettelijke voogd gevraagd worden om de documenten in zijn/haar naam te
ondertekenen. Als een potentiële winnaar er niet in slaagt om deze documenten op tijd
terug te sturen, kan een alternatieve potentiële winnaar in zijn/haar plaats worden
aangeduid.
Prijs:
12 x SA8™ BABY Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel met verzachtend effect van
AMWAY HOME™ 1L
Prij(s)(zen) die uitgereikt kunnen worden aan de winnaar(s) die in aanmerking kom(t)(en),
kunnen niet overgedragen worden of ingeruild worden voor cash of eender welke andere
prijs, behalve naar goeddunken van de organisator. Alle prijzen moeten binnen de 30
dagen na de einddatum van de wedstrijd bij de wedstrijdentiteiten worden ingewisseld,
tenzij anders vermeld. De winnaars zijn alleen verantwoordelijk voor taksen op hun eigen
respectieve prijzen. Als een prijs of een deel ervan om de één of andere reden niet kan
worden uitgereikt, behoudt de organisator zich het recht voor om dergelijke prijs te
vervangen door een andere prijs met een gelijke of hogere waarde. De organisator kan
hier naar eigen goeddunken over beslissen.
ALLE PRIJZEN WORDEN UITGEREIKT IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN EN
ZONDER ENIGE GARANTIE.
De organisator behoudt zich het recht voor elk individu te diskwalificeren dat volgens
hem, en naar zijn eigen goeddunken, de regels niet naleeft of de wedstrijdprocedure
vervalst. De organisator behoudt zich het recht voor de deelname te weigeren van een
persoon waarvan het niet duidelijk is of hij/zij in aanmerking komt of die werd
gediskwalificeerd of om een andere reden niet in aanmerking komt om deel te nemen.
Deelnames die worden gegenereerd door scripts, macro's, robots, of enige andere
geautomatiseerde middelen zijn verboden en zullen worden gediskwalificeerd. Elke
poging, door wie dan ook, om de legitieme organisatie van deze wedstrijd vrijwillig te
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ondermijnen is in strijd met de strafrechtelijke en burgerlijke wetgeving en de organisator
behoudt zich het recht voor om schadevergoedingen of enige andere wettelijke
oplossingen te eisen voor zover toegestaan door de wet.
Taksen
Een eventuele taxatie van de prij(s)(een) is gebaseerd op informatie die door de
organisator wordt doorgegeven, en de waarde van een prijs die wordt uitgereikt aan een
winnaar die inwoner is van België mag door de organisator worden doorgegeven aan de
financiële overheden voor taxatiedoeleinden, zoals vereist door de wet. Elke winnaar is
alleen verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van welke toepasselijke taken dan
ook. Prijzen zijn niet overdraagbaar, en kunnen niet worden ingeruild voor cash of enige
andere prijs.
Openbaarheid
Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart en garandeert u dat u het recht hebt, en
de organisator hierbij het onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig uitbetaalde en royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende recht en idem vergunning verleent (inclusief het recht
om met ondervergunningen te werken) voor het gebruik van uw naam, personage, foto,
stem en dergelijke die verband houdt met de door de organisator beheerde wedstrijd, in
alle media die nu gekend zijn en hierna worden onderverdeeld. U doet afstand van enige
claims op royalty's, morele rechten of bezoldiging voor dergelijk gebruik. U stemt ermee in
geen claims te eisen jegens de organisator, kanaal, sponsor en hun respectieve filialen,
dochterondernemingen, moederbedrijven, gerelateerde bedrijven, functionarissen,
directeurs, agenten, reclamepartners en werknemers (de 'vrijgestelde partijen') voor hun
gebruik van de content die wordt ingediend voor de wedstrijd. Door deel te nemen aan de
wedstrijd stemt u ermee in dat de organisator de persoonsgegevens die in het kader van
de wedstrijd werden verzameld, mag bekendmaken aan derde partijen wanneer dat
nodig is om de bekroning of de prijs uit te reiken.
Aansprakelijkheidsbeperkingen:
Door deel te nemen aan de wedstrijd ontheft u de wedstrijdentiteiten van alle
aansprakelijkheid voor claims, kosten, verwondingen, verliezen of schade van welke aard
dan ook die voortvloeien uit of gerelateerd zijn met de wedstrijd of met de aanvaarding,
het bezit of het gebruik van eender welke prijs, inclusief, maar niet beperkt tot, claims,
kosten, verwondingen, verliezen en schade gerelateerd met persoonlijke verwondingen,
de dood, schade aan, verlies of verwoesting van eigendom, bekendmakings- of
eigendomsrechten, laster en eerroof, of portrettering in een vals licht. Door deel te
nemen aan de wedstrijd stemt u er ook mee in de vrijgestelde partijen te vrijwaren en
schadeloos te stellen van eender welke claims, kosten, verliezen of schade, van welke
aard dan ook, die voortvloeien uit of verband houden met de wedstrijd, inclusief het
gebruik van welke prijs dan ook, door welke derde partij dan ook.
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De organisator is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en het nut van de prijs. De
organisator is niet verantwoordelijk voor enige onjuiste of onnauwkeurige gegevens,
ongeacht of dit werd veroorzaakt door de internetgebruikers of door enige uitrusting of
programma dat verband houdt met of gebruikt wordt in het kader van de wedstrijd of
door eender welke technische of menselijke fout, die zou kunnen optreden in het
verwerken van de wedstrijddeelnames. De organisator neemt geen verantwoordelijkheid
op zich voor enige fouten, vergetelheden, onderbrekingen, weglatingen, defecten,
vertragingen in het verwerken of doorsturen, defecte communicatielijnen of nietgeautoriseerde toegang tot of wijziging van deelnames. De organisator is niet
verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of lijnen, online computersystemen, servers en providers, computeruitrusting, software, nietwerkende e-mail, technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet of op
eender welke website of combinatie daarvan, inclusief verwondingen of schade aan
deelnemers of aan de computer of de gegevens van wie dan ook die verband houdt met
of voortvloeit uit het deelnemen aan of downloaden van materialen met betrekking tot de
wedstrijd. De organisator is niet verantwoordelijk voor valsspelende of frauderende
deelnemers.
Activiteiten, van welke aard dan ook, die bedoeld zijn om het goede verloop van de
wedstrijd te onderbreken of erin tussen te komen, of om de organisator, kanaal of
sponsor te bedriegen, op welke manier dan ook, kunnen in de breedste zin van de wet
gerechtelijk vervolgd worden. Deelnemers die betrokken zijn bij één van de
bovenvermelde activiteiten, zullen gediskwalificeerd worden en hun eventuele prijzen
zullen verbeurd worden verklaard.
Als de wedstrijd, om welke reden dan ook, niet zoals gepland kan verlopen, bijvoorbeeld
als gevolg van, maar niet beperkt tot, de infectie door een computervirus, bugs,
wedstrijdvervalsing, ongeoorloofde tussenkomst, fraude, technische storingen, of eender
welke andere reden buiten de redelijke controle van de organisator, waardoor het
beheer, de veiligheid, de rechtvaardigheid, de integriteit of de gepaste leiding van de
wedstrijd vervalst of aangetast wordt, behoudt de organisator zich het recht voor om de
wedstrijd naar eigen goeddunken te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te
schorten of de prijzen uit te reiken onder de ontvangen deelnames die in aanmerking
komen.

Privacybeleid SA8 Baby Challenge
Gegevens die we verzamelen:
Wij verzamelen uw gegevens op het moment dat u zich registreert, en af en toe wanneer
u reageert op onze activiteiten en een formulier invult. Alle gevraagde gegevens die niet
verplicht zijn, kunnen vrijwillig of optioneel worden doorgegeven. Wanneer u zich inschrijft
voor de wedstrijd is het mogelijk dat u, zoals gebruikelijk, gevraagd wordt om uw naam, emailadres, postadres of telefoonnummer in te vullen, en andere uiteenlopende
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demografische en wedstrijdgerelateerde details. Zoals de meeste websites maken we
gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren, algemene bezoekersinformatie te
verzamelen, en bezoeken aan onze website te traceren.
Gebruik van gegevens
Alle gegevens die we over u verzamelen, kunnen op de volgende manieren gebruikt
worden:
Periodieke e-mails verzenden; het e-mailadres dat u opgeeft voor registratie, kan
gebruikt worden om u informatie en updates met betrekking tot deze wedstrijd te
sturen, evenals informatie die betrekking heeft op eender welk geassocieerd kanaal.
Als u op welk moment dan ook wilt uitschrijven en deze e-mails in de toekomst niet
meer wenst te ontvangen, kunt u uitschrijven via e-mail naar het adres
SA8babychallenge-be@amway.com
Beheer van functies; om wedstrijden, reclame, enquêtes of andere websitefuncties
te beheren.
Bekendmaking aan derden
We verkopen of verhandelen uw persoonsgegevens niet of sturen ze niet door naar
derden. Hierbij zijn niet inbegrepen de derde partijen die ons bijstaan in het beheer van
onze website, het runnen van onze business, of die u diensten verlenen, zolang deze
partijen ermee instemmen om deze gegevens vertrouwelijk te houden. We geven uw
gegevens ook vrij wanneer we ervan overtuigd zijn dat het vrijgeven ervan nodig is om in
regel te zijn met de wet, ons websitebeleid te versterken, of onze rechten, eigendom of
veiligheid, en die van anderen te beschermen. Niet-persoonlijk identificeerbare
bezoekersinformatie kan echter wel worden doorgegeven aan derde partijen voor
marketing-, reclame- of andere doeleinden.
Links naar derden
Af en toe, en naar ons eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden
opnemen in ons gamma of aanbieden in het kader van de wedstrijd. Deze websites van
derden hebben aparte en onafhankelijke privacyvoorwaarden. Daarom zijn we niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en de activiteiten van deze websitelinks.
Desalniettemin trachten we de integriteit van onze website te beschermen en is alle
feedback met betrekking tot deze websites welkom.
Toestemming
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.
Wijzigingen aan ons privacybeleid
Als we beslissen om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze
pagina posten, en/of de datum van wijziging van het privacybeleid bovenaan de pagina.
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Beleidswijzigingen zullen alleen betrekking hebben op de gegevens die na de datum van
wijziging werden verzameld.
Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via email:
info_belgium@amway.com
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