ACTIEVOORWAARDEN THE VENTURE NL
WERKING EN TOEPASSING - ARTIKEL 1
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: PERNOD RICARD NEDERLAND B.V.,
statutair gevesNgd te Tilburg en kantoorhoudende aan het NDSM-plein 34, 1033 WB te Amsterdam,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18047333, met
btw-nummer NL009716166B01, hierna te noemen: de ‘Organisator’, organiseert een promoNonele
acNe onder de naam: “The Venture NL’, hierna te noemen: de ‘AcNe’.

2. De AcNe speelt zich enkel af op Nederlands grondgebied.

3. Op deze AcNe zijn de bepalingen, vastgelegd in de GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN
2014 van toepassing. Zie voor uitleg:
h_ps://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2013/12/02/gedragscode-promoNonelekansspelen-2014
De Organisator handelt in overeenstemming met voornoemde Gedragscode PromoNonele
Kansspelen 2014.
4. De AcNe vangt aan op 21/12/2016 ‘Startdatum’ en eindigt op 11/01/2017 ‘Einddatum’, hierna te
noemen: de ‘Duur van de AcNe’. Deelname is alleen mogelijk binnen de Duur van de AcNe.

5. De Organisator draagt zorg voor de abandeling van de AcNe.

6. Na de Duur van de AcNe bestaat er de mogelijkheid dat de Organisator nog correspondeert en/of
communiceert met de Deelnemers van de AcNe.
DEELNEMERS - ARTIKEL 2
1. Deelname aan de AcNe staat open voor iedere persoon die de leecijd van 18 jaar heec bereikt en
een vaste verblijfplaats heec in Nederland.

2. Organisator kan de Deelnemer vragen om een kopie van zijn/haar Nederlandse legiNmaNe (in de
vorm van een paspoort, een idenNteitskaart of een rijbewijs) aan hem te verstrekken. Deze
legiNmaNe dient binnen 30 dagen na het verzoek daartoe te worden overlegd, op straﬀe van verval
van deelname bij het in gebreke blijven daarvan.
UITSLUITING VAN DEELNAME - ARTIKEL 3
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1. Van deelneming aan de AcNe zijn uitgesloten:
- De Organisator;
- Elke andere persoon die heec meegewerkt aan de totstandkoming van de AcNe;
- Iedere persoon jonger dan 18 jaar.
2. De in lid 1 van dit arNkel omschreven uitsluiNng geldt mede voor de werknemers, medewerkers,
directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaNes.

3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de
voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd
als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.

4. De Organisator heec het recht om Deelnemers, die (naar haar redelijk oordeel) overkomen alsof zij
frauduleus handelen en/of de AcNe onrechtmaNg beïnvloeden, direct en zonder nadere moNvering
van deelname uit te sluiten.

5. Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers, die zich niet aan deze acNevoorwaarden
houden of op enige wijze in strijd handelen met de geest van deze acNevoorwaarden, te
diskwaliﬁceren en van verdere deelname uit te sluiten. Deze beslissing komt uitsluitend toe aan de
Organisator en is onherroepelijk. De Deelnemer erkent dat over een eventuele diskwaliﬁcaNe en
uitsluiNng van verdere deelname niet wordt gecorrespondeerd.
DEELNAME, SPELREGELS - ARTIKEL 4
1. Deelname aan deze AcNe kan alleen via “theventure.aimforthemoon.com”

2. U neemt deel aan de AcNe als wanneer u de volgende stappen hebt doorlopen: a) het invullen van
het formulier via de url genoemd bij ArNkel 4.1 , b) het sharen van de vote via Facebook met daarbij
gebruikmakend van #chivasventure
3. Deelnemer geec door middel van het compleet invullen van het deelnameformulier toestemming
aan de Organisator tot gebruik van zijn/haar e-mailadres.

4. Organisator zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de AcNe,
waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de toezending van de prijs en het publiceren
van zijn/haar naam op de AcNe site indien hij/zij winnaar is.
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5. Eventuele commerciële mailings van Organisator naar het e-mail adres van een Deelnemer, worden
alleen verzonden indien de betreﬀende Deelnemer daarvoor vooraf toestemming heec gegeven
middels aanvinken van het vakje “Ja, ik ga akkoord met de acNevoorwaarden en privacybeleid”.

6. Door deelname aan de AcNe verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele
promoNonele acNviteiten in het kader van deze AcNe en de prijsuitreiking daarvan.

7. Aan deelname van deze AcNe zijn geen kosten verbonden. Eventuele kosten die de Deelnemer in
verband met de AcNe (of voortvloeiend uit de AcNe) zelf maakt, zoals bijvoorbeeld internetkosten,
komen geheel voor rekening van de Deelnemer en de Organisator is hier niet verantwoordelijk voor.
PRIJZEN, WINNEN - ARTIKEL 5
1. Bij deze AcNe maakt u kans op het winnen 3 prijzen, elk voor een totaalbedrag van: maximaal €
839,79. De prijzen die wij weggeven zijn:
a) 3x Chivas The Venture Prize Pack, bestaande uit eenmaal LSTN x Chivas Whisky Cask
Troubadours Headphones – t.w.v. € 249,95 per stuk, en tweemaal Chivas Regal Whisky Tumblers t.w.v € 14,99 per stuk
2. Op 16 januari 2017 vindt, op onparNjdige wijze, de aanwijzing van de winnaars(s) van de prijzen van
de AcNe plaats ‘Trekking’ door middel van de random funcNe van Microsoc Excel. Dit werkt als volgt:
iedere deelnemer die heec gestemd krijgt een random getal (‘Random Number’) toegewezen. De
Random FuncNe van Microsoc Excel zal vervolgens een getal teruggeven liggend tussen 1 en het
totaal aantal geldige stemmen (‘Random Number winner’). De gegevens van de rij waarbij het
Random Number en de Random Number winner met elkaar corresponderen heec recht op de prijs.
Er zullen 3 trekkingen plaatsvinden.
3.

De resultaten van de trekking worden binnen 3 maanden na de Einddatum van de AcNe, dus op
uiterlijk 11-04-2017 bekendgemaakt via de Facebook pagina van The Venture NL
(www.facebook.com/TheVentureNL)

4. De winnaar van een prijs dient binnen 2 weken nadat hij van de winst op de hoogte is gebracht,
aanspraak op de prijs te maken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de winnaar
op de prijs en zal er een nieuwe winnaar worden geselecteerd. De nieuwe winnaar wordt
overeenkomsNg dit arNkel 5 van de acNevoorwaarden op de hoogte gebracht van de winst.

5. De prijs zal binnen 30 dagen nadat de winnaar er, Njdig, aanspraak op heec gemaakt, aan hem
worden uitgereikt. Indien de winnaar, om wat voor reden dan ook, de prijs niet in ontvangst kan
nemen binnen 30 dagen, vervalt de prijs.
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6. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om zelf op Njd de inbox (en spambox) te checken van
het opgegeven e-mailadres.

7. Alle uitgaven die winnaars doen in het kader van de gewonnen prijs - buiten de omschreven prijs- zijn
voor rekening van de winnaar.

8. Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten.

9. De Organisator draagt zorg voor afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasNng over de
prijs.

10. De Organisator heec het recht om de prijs zonder enige communicaNe te wijzigen.

11. Bij enige vorm van twijfel of bij het niet (Njdig) we_elijk kunnen legiNmeren, behoudt Organisator
zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf winnaars van verdere
deelname uit te sluiten en vervalt het recht van de winnaar op de prijs. De Deelnemer doet hierbij
voor als dan afstand van enig recht met betrekking tot de prijs.
UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID - ARTIKEL 6
1. De Organisator heec het recht om de AcNe, of bepaalde modaliteiten van de AcNe, te wijzigen,
onderbreken, stoppen, uitstellen of annuleren.

2. De Organisator en iedere bij de AcNe betrokken persoon kunnen niet garanderen dat de AcNe niet te
maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de Organisator
ingeschakelde derden of het niet deugdelijk funcNoneren van de door de Organisator of de door haar
ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, socware,
gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken.

3. De Organisator en iedere bij de AcNe betrokken persoon wijzen er op dat het mogelijk is dat uit de
AcNe, of met de AcNe samenhangende handelingen, eventuele schade, mogelijke problemen of
gebreken voortvloeien (bijvoorbeeld uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het
verzenden van de inzendingen, alsmede het verzenden van de uitslag).
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4. Organisator en aan haar gelieerde vennootschappen vertrouwen op de juistheid van de gegevens die
door de Deelnemer aan hen worden verstrekt, zonder dat nader onderzoek nodig is.

5. Organisator is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Een
deelnemer of ieder ander kan dan ook geen rechten ontlenen aan type- en zetouten. Organisator is
evenmin verantwoordelijk voor enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen
van de inzendingen.
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AANVAARDING VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN - ARTIKEL 7
1. Het deelnemen aan de AcNe door de Deelnemer houdt zijn aanvaarding van deze acNevoorwaarden,
zonder enig voorbehoud, in.

2. Over de AcNe, in het bijzonder de uitkomst van de AcNe, wordt niet gecorrespondeerd. Klachten
kunnen conform arNkel 13 van deze acNevoorwaarden aan de Organisator kenbaar worden gemaakt.
DEPONERING EN PUBLICATIE VAN DE ACTIEVOORWAARDEN - ARTIKEL 8
1. Deze acNevoorwaarden worden graNs ter beschikking gesteld aan deelnemers en potenNële
deelnemers.

2. Deze acNevoorwaarden zijn online te raadplegen en te downloaden via
theventure.aimforthemoon.com
3. Andere informaNe over de AcNe kan men vinden op www.facebook.com/TheVentureNL
ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN WIJZIGING VAN DE ACTIEVOORWAARDEN - ARTIKEL 9
1. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden zal de Organisator daar een beslissing over
nemen.

2. De Organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de AcNe
te verzekeren.

3. Of een wijziging van de acNevoorwaarden noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de
Organisator.

4. Een eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering van de AcNe zal zo
spoedig mogelijk op de url www.facebook.com/TheVentureNL bekend worden gemaakt.
SLOTBEPALINGEN - ARTIKEL 10
1. Op de AcNe is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen die uit de AcNe voorkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de
bevoegde rechter van de statutaire vesNgingsplaats van de Organisator, tenzij de Deelnemer binnen
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tweeënderNg (32) dagen nadat de Organisator zich schricelijk jegens de Deelnemer op dit beding
heec beroepen, voor beslechNng van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

3. Niets uit de inhoud van de AcNe, dan wel publicaNe, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd,
zonder uitdrukkelijke, schricelijke en voorafgaande toestemming van de Organisator.
KLACHTEN - ARTIKEL 11
1. Elke vraag of klacht betreﬀende de AcNe, het verloop van de AcNe en/of de toekenning van de prijs
moet schricelijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de Einddatum van de AcNe (waarover de
vraag of klacht handelt) worden verstuurd naar het volgende adres: Pernod Ricard Nederland B.V.,
Postbus 37736, 1030 BG AMSTERDAM, onder vermelding van ‘The Venture NL’.

2. De klacht moet deugdelijk worden gemoNveerd.

3. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via de telefoon behandeld worden. Klachten die
niet schricelijk en/of niet binnen 14 kalenderdagen na de Einddatum van de AcNe worden ingediend,
worden niet behandeld.
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