
Voorwaarden voor deelname
Deelname aan de wedstrijd van MC-Bouwchemie, hierna organisator genoemd, is gratis en is uitsluitend gebaseerd op deze deel-
namevoorwaarden.

Duur van de wedstrijd
De duur van de wedstrijd loopt van 23.09.2020, 00:00 uur tot 31.12.2020, 24:00 uur 
Binnen deze periode hebben gebruikers de mogelijkheid om online deel te nemen aan de wedstrijd.

Deelname
Om deel te nemen aan de wedstrijd, is het noodzakelijk om het deelnameformulier in te vullen en te verzenden. Deelname is alleen 
mogelijk binnen de aangegeven periode. Inzendingen die na de deadline zijn ontvangen, worden niet in aanmerking genomen voor de 
trekking.

Per deelnemer kann men slechts één  inschrijving insturen. Het is ten strengste verboden om meerdere e-mailadressen of meerdere 
Facebook-profielen te gebruiken om uw winkansen te vergroten.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Gerechtigd tot deelname
Gerechtigd tot deelname zijn alle personen die ten tijde van hun deelname minstens 18 jaar oud zijn en hun vaste zaken- of woonadres 
in Nederland hebben. Deelname is niet beperkt tot de klanten van de organisator en is niet afhankelijk van de aankoop van goederen of 
diensten. Als een deelnemer beperkt is in zijn juridische hoedanigheid, is de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist.

Medewerkers van de organisator, hun directe familieleden en aangesloten dealers zijn van het prijzenspel uitgesloten. Bovendien 
behoudt de organisator zich het recht voor om mensen uit te sluiten van deelname als er legitieme redenen zijn zoals bv
(a) in geval van manipulatie in verband met toegang tot of uitvoering van de wedstrijd, (b) in geval van schending van deze deelname-
voorwaarden, (c) in geval van oneerlijk gedrag of (d) in het geval van onjuiste of misleidende informatie in verband met deelname aan 
de wedstrijd.

Prijs, kennisgeving en uitreiking van de prijs:
1. – 6. Prijs:  Handmixer van hoge kwaliteit Collomix
7. – 15. Prijs:  30 kg uit de MC-Floor TopSpeed serie

De selectie van de winnaars vindt plaats na de sluitingsdatum in een willekeurige trekking onder alle deelnemers. Als de wedstrijd aan 
een taak is gekoppeld, worden alleen de deelnemers getrokken die de taak correct hebben uitgevoerd.

De winnaars van de verloting worden per e-mail over de prijs geïnformeerd.

De prijs wordt alleen uitgereikt aan de winnaar of aan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige winnaar. Ruilen, ophalen 
en contante betaling van de prijs is niet mogelijk.

De organisator draagt alle kosten voor het verzenden van de prijzen. De extra kosten in verband met het claimen van de prijs zijn voor 
rekening van de winnaar. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele belastingheffing over de prijs.

Als de winnaar zich niet binnen drie weken meldt, nadat dit twee keer medegedeeld is door de organisator, kan de prijs worden over-
gedragen aan een andere deelnemer.
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Beëindiging van de wedstrijd
De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van re-
denen te beëindigen. Dit geldt met name voor alle redenen die het geplande verloop van de wedstrijd zouden verstoren of verhinderen.

Gegevensbescherming
Persoonlijke informatie is vereist om deel te nemen aan de wedstrijd. De deelnemer verzekert dat de persoonlijke gegevens, vooral 
voornaam, achternaam en e-mailadres, waarheidsgetrouw en correct zijn.

De organisator wijst erop dat geen van  persoonlijke gegevens van de deelnemer zonder toestemming worden doorgegeven aan 
derden of aan hen worden verstrekt voor gebruik.

Bij winst gaat de winnaar akkoord met de publicatie van zijn naam en woonplaats in de reclamemedia die door de organisator worden 
gebruikt. Dit omvat de aankondiging van de winnaar op de website van de organisator en zijn sociale mediaplatforms.

De deelnemer kan zijn / haar opgegeven deelname op elk moment intrekken. De intrekking moet schriftelijk worden verzonden naar 
de organisator. Nadat de deelname is ingetrokken, worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemer 
onmiddellijk verwijderd.

Facebook disclaimer
Deze actie heeft geen connectie met Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door 
Facebook.

Toepasselijk recht
Vragen of klachten in verband met de wedstrijd moeten worden gericht aan de organisator. Contactopties zijn te vinden op de site van 
mc-topspeed.nl.

Op de wedstrijd  van de organisater is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. De beslissing van de jury is definitief.

Salvatorische clausule
Indien enigerlei bepaling in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of onjuist is of wordt, dan heeft dat geen invloed op 
de werkzaamheid en geldigheid van de andere bepalingen. In plaats van de ineffectieve bepaling is de wettelijk toegestane regeling 
van toepassing die economisch zo dicht mogelijk bij de betekenis en het doel van de ineffectieve bepaling komt. Hetzelfde geldt in 
geval van een maas in deze voorwaarden voor deelname.

Het MC-Bouwchemie-team wenst u veel succes 
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