Actievoorwaarden voor deelname aan de Design woonkamer Make-over in één dag
t.w.v. ruim 3000,-.
Op de website of Instagram pagina van bysidde.com
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Design woonkamer Make-over in één dag t.w.v.
ruim 3000,-. (verder te noemen: “de Actie” van By SIDDE B.V. (verder te
noemen By SIDDE), gevestigd en kantoorhoudende aan de Coldenhovenseweg 43, 6961 EB, Eerbeek te
Eerbeek.
DEELNAME & UITKERING PRIJS
1. Door deel te nemen aan de actie kan een deelnemer kans maken op een
make-over van de woonkamer ter waarde van ruim €3.000,-. Voor het
bepalen van deze waarde wordt uitgegaan van de verkoopwaarde van
ieder van de woonitems, het interieuradvies en overige benodigdheden
voor de uitvoering van de make-over.
2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen
of diensten. Door deelname aan de actie accepteert de gebruiker deze
actievoorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. By SIDDE
behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig
moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen
niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze voorwaarden
overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere
onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij
deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf
By SIDDE en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor
deelname.
4. Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden
gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door
By SIDDE bepaald. De winnaar zal door By SIDDE worden gekozen uit alle
deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige
deelname.
5. De actie loopt tot van februari tot december 2019 (verder te noemen
“actieperiode”). Algemene informatie over de actie is te vinden op de
website van By SIDDE. Deelname aan de actie vindt plaats als de actie is
uitgevoerd waar naar wordt gevraagd. Dit bestaat onder andere uit het
inschrijven voor de nieuwsbrief van By SIDDE en het plaatsen van een
reactie op het bijbehorende Instagram bericht. Voor elke deelname geldt
dat alleen inschrijvingen met een juist / geldig e-mailadres en reactie onder
het Instagram bericht meedingen.

6. Het inrichten van de woonkamer wordt mogelijk gemaakt door stylisten
Samara Verharen en Maureen Brinkhof.
7. De deelnemer gaat akkoord dat de complete make-over gefotografeerd
/ opgenomen wordt door fotografe Maureen Brinkhof / Max Schuppert. Daarnaast
gaat de deelnemer akkoord dat het foto- en videomateriaal ook gebruikt
mag worden voor promotionele uitingen door By SIDDE en betrokken
partners. Het beeld- en videomateriaal blijft eigendoem van By SIDDE.
8. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door
deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
9. Aan het einde van de actieperiode vindt het uitkiezen van de winnaar
plaats: op uiterlijk 28 maart maakt By SIDDE de winnaar bekend. Er wordt
in totaal 1 prijs weggegeven, bestaande uit een woonkamer make-over
met een totale waarde van ruim €3.000,-.
10. De winnaar zal worden gecontacteerd door By SIDDE per e-mail. Na
bekendmaking van de winnaar, maakt By SIDDE afspraken met de winnaar
over de uitvoering van de prijs. De winnaar heeft 5 dagen de tijd om te
reageren op dit bericht. Na dit termijn behoudt By SIDDE zich tot het recht om
een nieuwe winnaar te kiezen. By SIDDE is niet verantwoordelijk voor het niet
ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren
van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar
redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder
enige compensatie.
11. Er wordt met de winnaar contact opgenomen om eventuele
ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de
prijs te kunnen bewerkstelligen. De betrokken partners zullen vervolgens
alle formaliteiten omtrent de overdracht van de prijs overnemen van By SIDDE.
12. Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd. Dergelijke
verzoeken worden niet beantwoord. By SIDDE behoudt zich het recht om de
actie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
13. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn niet
op naam overdraagbaar. Als de winnaar om wat voor reden dan ook de
prijs niet zou aannemen, is By SIDDE niet aansprakelijk voor een alternatieve
prijs.
14. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs kan de
prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere
prijswinnaar.
15. By SIDDE of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige
vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief
doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door
(i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het
gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien
de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
By SIDDE (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van. By SIDDE. Daarnaast kan
By SIDDE geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter
beschikking staan voor het gebruik hiervan.

MEDEWERKING, GEGEVENS/PRIVACY & AUTEURSRECHTEN
16. Om deel te kunnen nemen aan de actie en hierover met de deelnemer
te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om
bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan
By SIDDE te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte
gegevens door de deelnemer correct, up-to-date en volledig zijn.
17. De gegevens die By SIDDE door de actie verkrijgt, worden opgenomen in
haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Daarbij
verleen je – bij deelname aan een dergelijke actie van By SIDDE –
toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die
By SIDDE verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante
wet- en privacy regelgeving behandeld. Door deel te nemen aan de actie
en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer
hiermee akkoord.
18. De deelnemer geeft By SIDDE en betrokken partners op voorhand
toestemming om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder naam en
ingezonden foto van haar/zijn huis zonder voorafgaande kennisgeving te
gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de actie,
zowel gedurende als na de actie.
19. By SIDDE beschermt de door deelnemer opgegeven of door de By SIDDE
verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
20. Indien de deelnemer niet wil deelnemen aan de uitkering van de prijs
dan de deelnemer dit aangeven middels een mail aan info@bysidde.com.
21. Deze actie is op geen enkele manier verbonden met Instagram en is op
geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door
Instagram. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie
wordt dan ook niet aan Instagram maar aan By SIDDE verstrekt.
AANSPRAKELIJKHEID
22. Deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico
is.
23. By SIDDE is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of
indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende
met deze actie.
24. Meer specifiek is BY SIDDE en/of door haar ingeschakelde hulppersonen of
derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het
gevolg is van:
- Enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- Onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of het wijzigen, beëindigen of
onderbreken van de actie en/of het wijzigen van de prijs.
SLOTBEPALINGEN
25. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, zal By SIDDE een vervangende bepaling vaststellen die
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling benadert.

26. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. By SIDDE
behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de
actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de
omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding
gehouden te zijn jegens de deelnemers. Waaronder begrepen maar niet
beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware
en overige technische en/of juridische redenen. Eventuele hieruit of uit de
actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Amsterdam.
27. By SIDDE behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van
(verdere) deelname aan de actie, wanneer zij van mening is dat de
deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is
van een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de
actie door deze deelnemer.
28. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een
besluit worden gemaakt door By SIDDE.
Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan ter allen
tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@bysidde.com.

