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.SHOP

ACTIEVOORWAARDEN - WIN EEN TRIP NAAR BARCELONA

Algemeen
1. Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie WIN EEN TRIP NAAR
BARCELONA (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) HostingDiscounter, gevestigd aan de Impact 75,
6921 RZ in Duiven (hierna verder te noemen ‘HostingDiscounter’). De actie heeft tot doel het
promoten van de .SHOP-domeinnaamextensie.

Voorwaarden voor deelname
2. Deze Actie staat uitsluitend open voor eenieder die een .SHOP-domeinnaam registreert
gedurende de actieperiode.
3. Medewerkers van HostingDiscounter, zuster- of moedermaatschappijen en partijen die direct
betrokken zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname. Ook partners of
familie van medewerkers behoren hiertoe.
4. Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met deze actievoorwaarden.
5. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

Actieperiode
6. De actie loopt van maandag 3 juni 2019, 12.00 uur tot en met woensdag 3 juli 2019, 12:00 uur.
Winnaar
7. Uit de personen die gedurende de actieperiode een .SHOP-domeinaam registreren wordt een
winnaar geselecteerd aan de hand van een willekeurige trekking. De winnaar krijgt voor 10 juli
2019 per e-mail bericht over de gewonnen prijs. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

De prijs
8. De prijswinnaar wint een 3-daags verblijf (logies en ontbijt) in Barcelona voor 2 personen (de
prijswinnaar en één reiscompagnon naar keuze die 18 jaar of ouder is), retour vliegtickets
(economy - inclusief 1 stuks handbagage per persoon), accommodatie (tweepersoonskamer) en
EUR 250,00 zakgeld. Eventuele verschuldigde toeristen- en/of kansspelbelastingen zijn voor
rekening van HostingDiscounter. De totale waarde van de prijs bedraagt € 1.000,-.
9. Kosten en uitgaven welke niet gespecificeerd zijn in de prijsbeschrijving (inclusief transport van
en naar het vliegveld, eten en drinken, etc.) zijn niet inbegrepen.
10. De prijswinnaar kan tot uiterlijk 5 werkdagen na het bekendmaken van de winnaar aanspraak
maken op de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en zal in
zijn/haar plaats een nieuwe winnaar getrokken worden.
13. Zodra de boeking is gemaakt, zijn de algemene voorwaarden van de touroperator van
toepassing.
14. HostingDiscounter kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een winnaar
onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien
een winnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen.

Aanvullende prijsvoorwaarden
15. De prijswinnaar en de reiscompagnon moeten zowel de heen- als terugreis samen afleggen en
moeten alle andere onderdelen van de prijs gelijktijdig en gezamenlijk benutten. Alle tickets zijn
onder voorbehoud van beschikbaarheid en geldende beperkingen.
16. De vluchten zijn inclusief belastingen, toeslagen en heffingen. Wanneer de prijswinnaar contact
opneemt met de touroperator dient deze enige flexibiliteit in de reisdata aan te geven, aangezien
de gewenste datum wellicht niet beschikbaar is.
17. De vluchten zijn geldig voor reizen tot 31 maart 2020 en moeten worden geboekt vóór 1
oktober 2019.
18. De vluchten komen in aanmerking voor de opbouw van frequent flyer miles en een upgrade
kan worden gekocht met contant geld of frequent flyer punten.
19. De prijswinnaar en de reiscompagnon zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen
reisverzekering, geldige paspoorten, luchthaventransfers, eventuele benodigde visa en andere
relevante reisdocumentatie, kosten of vereisten in verband met hun reis.
20. Zodra een reservering is bevestigd zijn wijzigingen in de reserveringen niet toegestaan en is de
compensatie voor instapweigering, op grond van EU-verordening 261/2004, niet van toepassing op
gratis of gereduceerde tickets.
21. Alle onderdelen van de prijs, inclusief de vluchten en hotelaccommodatie, zijn
persoonsgebonden, niet-uitwisselbaar, niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor
contant geld of andere prijzen.
22. De prijs kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of
prijzen.
23. Er is geen alternatief voor de prijs, behalve dat HostingDiscounter i.o.m. de touroperator het
recht heeft om de prijs te vervangen of aan te passen voor een andere prijs van vergelijkbare
waarde in het geval de originele prijs niet beschikbaar is of indien HostingDiscounter het nodig of
gepast acht dit te doen.

2 van 4

Promotiemateriaal
24. HostingDiscounter zal één of meerdere foto's maken van de prijsuitreiking en vraagt de
winnaar een kleine fotoreportage van de trip te maken. Beiden zullen worden gebruikt voor
promotionele doeleinden.
25. De prijswinnaar en zijn/haar reiscompagnon verklaart dat de door hem/haar aangeleverde
foto's geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen en niet kwetsend,
beledigend, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen
(kunnen) zijn.
26. HostingDiscounter heeft het recht om ingezonden materiaal te weigeren of onmiddellijk te
verwijderen als (zij vermoeden dat) deze niet voldoen aan de in punt 24 genoemde voorwaarden.
HostingDiscounter wordt door de prijswinnaar en zijn/haar reiscompagnon gevrijwaard voor alle
aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms-)rechten en van alle
daarmee gemoeide schade en kosten.
27. Door het insturen, plaatsen of uploaden van het ingezonden materiaal, zoals genoemd bij punt
23 en 24, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor
zover deze bij de prijswinnaar en/of reiscompagnon berusten - overgedragen aan
HostingDiscounter, zonder dat HostingDiscounter daarvoor aan de prijswinnaar en reiscompagnon
een vergoeding verschuldigd is.
28. Prijswinnaar en zijn/haar reiscompagnon erkennen dat de overdracht inhoudt dat
HostingDiscounter het ingezonden materiaal in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in
ieder denkbaar medium, wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven.
Prijswinnaar en zijn/haar reiscompagnon garanderen bevoegd te zijn tot deze overdracht.
Indien en voor zover een volledige overdracht van een recht op deze wijze niet mogelijk is volgens
de wet, verleent prijswinnaar en zijn/haar reiscompagnon door de terbeschikkingstelling van het
ingezonden materiaal aan HostingDiscounter een exclusieve, wereldwijde en onbeperkte licentie
met het recht op sub licentie om het ingezonden materiaal openbaar te maken en te
verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder websites, social media, billboards en
televisie.
29. Prijswinnaar en zijn/haar reiscompagnon doen onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van
alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand
toelaat. Prijswinnaar en zijn/haar reiscompagnon erkennen uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt
dat HostingDiscounter het recht heeft om het ingezonden materiaal naar eigen inzicht te bewerken
en aan te passen.

Publiciteit en promotionele activiteiten
30. Prijswinnaar zal desgevraagd medewerking verlenen aan redelijke, gerelateerde publiciteit voor
promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De prijswinnaar en zijn/haar reiscompagnon
die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van HostingDiscounter hebben geen
recht op een (financiële) vergoeding.

Persoonsgegevens en privacy
31. Prijswinnaar en zijn/haar reiscompagnon zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele
en complete informatie. HostingDiscounter kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun
identiteit en geldige inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die
onjuiste persoonsgegevens insturen worden uitgesloten van deelname.
32. De persoonsgegevens die de prijswinnaar en zijn/haar reiscompagnon in het kader van de
Actie aan HostingDiscounter verstrekken, worden door HostingDiscounter uitsluitend gebruikt voor
de organisatie en uitvoering van de Actie en de promotionele activiteiten daarvan.
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33. De in verband met de Actie aan HostingDiscounter verstrekte persoonsgegevens worden
opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene verordening
gegevensbescherming van toepassing. De (persoons-)gegevens worden door HostingDiscounter
verwerkt met inachtneming van de Privacy Policy van HostingDiscounter.
Aansprakelijkheid
34. HostingDiscounter en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige
schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte
informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HostingDiscounter.
35. HostingDiscounter is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst,
voor eventuele gevolgschade van de Actie. HostingDiscounter draagt geen enkele aansprakelijkheid
inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit
de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien.
36. HostingDiscounter is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het
drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. HostingDiscounter is
evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het
binnenkomen van de inzendingen.

Overige bepalingen
37. HostingDiscounter behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en
zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of
de prijs te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat HostingDiscounter daardoor op
enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
38. HostingDiscounter behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of
onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
39. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden
door HostingDiscounter.
40. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HostingDiscounter.
41. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. HostingDiscounter
handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
42. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of
verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Arnhem.
Laatste update: 3 juni 2019
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