"FOTOWEDSTRIJD"
Wat leuk dat je mee wilt doen of meedoet aan onze fotowedstrijd!
Wat moet je doen? Doe mee met de wedstrijd door op de knop op de blog op centerparcs.nl te
klikken met ‘add your photo’. Hier kun je jouw foto uploaden en dan maak je automatisch kans
op het te winnen verblijf.
Bij deelname ga je akkoord met dit wedstrijdreglement en accepteer je dat de ingezonden foto
op de website en social media wordt gepubliceerd.

WEDSTRIJDREGLEMENT
ARTIKEL 1 – ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP
Center Parcs Europe N.V. met statutaire zetel te Rivium Boulevard 213, 2909 LK Capelle aan den
IJssel, Nederland met KvK 34136068 (hieronder genoemd de ‘Organisator’), publiceert een
winactie, genoemd de ‘Fotowedstrijd’ hierna te noemen ‘Actie’.
Deelname aan de Actie is gratis. Er kan worden meegedaan van 18 september 2020 12.00 uur t/m
2 oktober 2020 23.59.59 uur, hierna te noemen: 'Actieperiode’. De winactie kan worden
geraadpleegd op de volgende website: www.centerparcs.nl.
Voor de duidelijkheid wordt vermeld dat de winactie niet beheerd of gesponsord wordt door
Facebook, Instagram of Pixlee. De informatie die de Deelnemer doorgeeft, wordt verstrekt aan
de Organisator en niet aan Facebook, Instagram of Pixlee. De door de Deelnemer meegedeelde
gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitbating van de Actie.
ARTIKEL 2 - DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Iedereen die middels de link upload t/m 2 oktober 2020, kan meedoen.
Deelname aan de fotowedstrijd is gratis. Medewerkers van Center Parcs of medewerkers van
derde partijen betrokken bij de totstandkoming van deze fotowedstrijd zijn van deelname
uitgesloten. Deelname staat open vanaf 18 jaar of met toestemming van ouders/verzorgers.
Center Parcs is gerechtigd de Deelnemer te diskwalificeren of van (verdere) deelname uit te
sluiten of de prijs niet aan de Deelnemer uit te reiken indien zij van mening is dat Deelnemer niet
conform dit wedstrijdreglement of toepasselijk recht handelt.
De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit onderhavig reglement brengt de nietigheid
van de deelname met zich mee.

ARTIKEL 3 - WIJZE VAN DEELNAME
Deze winactie is alleen toegankelijk via de blog op www.centerpacs.nl. Bijdragen per post, e-mail
of fax worden niet geaccepteerd.
De Actie is toegankelijk voor iedereen die voldoet aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden en die
tijdens de Actieperiode een foto gemaakt in een Center Parcs park op de blog op de website
upload.

ARTIKEL 4 – SPELVERLOOP EN PRIJZEN
De Actie begint op vrijdag 18 september 2020 om 12.00 uur.
Het principe van de Actie is als volgt: vanaf het moment dat de blog live gezet wordt t/m 2 oktober
2020 23.59.59 uur kan er deelgenomen worden aan de fotowedstrijd.
Jouw deelname is enkel geldig als het de volgende componenten bevat/aan de volgende criteria
voldoet:
-

-

Deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct zijn.
Deelnemer erkent dat Center Parcs niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden
gehouden voor storingen in de IT-systemen en Pixlee, Facebook of Instagram zelf, die
resulteren in beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen.
Deelnemer zal op verzoek van Center Parcs zijn/haar medewerking bij eventuele
promotionele activiteiten verlenen voor zover het om een redelijk verzoek van Center
Parcs gaat. De Deelnemer die zijn/haar medewerking verleent bij/aan de promotionele
activiteiten heeft geen recht op enige financiële vergoeding van Center Parcs of haar
promotionele partner.

Door deel te nemen aan deze Actie maakt de deelnemer kans op een cadeaubon die kan worden
gebruikt voor 1 gratis weekendverblijf bij Center Parcs, inclusief reserveringskosten en
toeristenbelasting. De bon kan worden uitgegeven in een Center Parcs park naar keuze in België,
Nederland of Duitsland. De cadeaubon kan niet worden gebruikt tijdens vakanties, feestdagen en
bijzondere perioden. Met de bon kan geboekt worden in alle 4- 5- en 6-persoons comfort
cottages. De cadeaubon is 1 jaar geldig.
Het verblijf omvat uitsluitend het onderdak en toegang tot Aqua Mundo. Alle overige prestaties
zoals, vervoer, transfers, eten en drinken en bijkomende prestaties komen geheel voor rekening
van de Winnaar.
De Winnaar en zijn begunstigden nemen de reiskosten van hun woonplaats naar het park van
verblijf alsmede de kosten voor de terugreis naar hun woonplaats en alle overige tijdens hun
verblijf gemaakte reiskosten voor hun rekening.
De verblijven kunnen niet worden gecumuleerd, overgedragen of terugbetaald, indien zij niet
worden opgenomen, noch kunnen zij worden opgenomen in vervanging van verblijven die door
de Winnaars reeds werden geboekt bij Organisator.

De aansprakelijkheid van de Organisator beperkt zich tot het aanbieden van verblijven en hij kan
in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enig incident dat zich zou voordoen tijdens
dit verblijf en de reizen in verband daarmee.
De Actie zal op 2 oktober 2020 23.59.59 uur gesloten worden. De deskundige jury zal daarna zijn
keuze maken op basis van creativiteit, originaliteit etc. Met de Winnaar wordt uiterlijk 6 oktober
2020 via mail contact opgenomen over de gegevens voor het uitreiken van de prijs. Indien een
Winnaar niet voor 16 oktober reageert, gaat de prijs naar een andere, door Center Parcs gekozen
deelnemer, op basis van de ingezonden foto’s.
ARTIKEL 5 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS
De Actie zal op 2 oktober 2020 23.59.59 uur gesloten worden. De persoon die als Winnaar is
aangewezen, wint de prijs zoals benoemd in artikel 4.
Alle prijzen zullen binnen een termijn van 12 weken na de datum waarop de Winnaar is
aangewezen, rechtstreeks worden toegezonden naar de Winnaar, op voorwaarde dat de
voornoemde Winnaar op geldige wijze zijn postgegevens aan de Organisator heeft overgemaakt.
Bij weigering van de gewonnen prijs door de Deelnemer vervalt deze aan de Organisator.
Het volledige reglement van deze wedstrijd kan worden geraadpleegd op de blog op
centerparcs.nl.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID
De Organisator zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van onderhavig
reglement en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, indien hij bij overmacht of
gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn ertoe
gedreven wordt de Actie stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden
ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te
verlengen. De Organisator is niet aansprakelijk voor problemen inzake de verzending van
gegevens via het internet die de deelname in het gedrang kunnen brengen.
De Organisator wijst met name elke aansprakelijkheid af voor het geval de website niet
beschikbaar zou zijn tijdens de looptijd van de Actie of voor het geval de door de Deelnemers
verstrekte gegevens vernietigd mochten worden door een hem niet verwijtbare oorzaak. De
Organisator is niet aansprakelijk voor problemen met de verzending van informatie via het
internet die inzendingen zouden kunnen wijzigen (slechte verbinding, onderbreking van het
netwerk etc).
De deelname aan de Actie impliceert de kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen
van het internet en de onzekerheden die inherent zijn aan communicaties op het internet, met
name voor wat betreft de technische prestaties, de wachttijden voor het raadplegen, opvragen
of overmaken van gegevens, het risico op onderbrekingen en meer.

ARTIKEL 7 –BESCHERMING VAN GEGEVENS EN GEBRUIKSRECHT
De door u ingevulde persoonsgegevens worden verwerkt door Center Parcs Europe N.V.,
onderdeel van Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. U heeft steeds recht op inzage,
verbetering en verwijdering van deze gegevens, door een e-mail te sturen aan het volgende
adres:
http://pierreetvacances.epticahosting.com/pierreetvacances/dispatch/connection?lang=nl_NL&
Screen=CNIL_TERMS_NL
De Organisator behoudt zich het recht voor om de namen en eventuele foto’s en video’s van de
winnaars tijdens het gewonnen verblijf online of offline te publiceren, alsmede de door de
Winnaars gewonnen prijzen, zonder dat dit hun enig ander recht geeft dan overhandiging van
de prijzen.
De Deelnemers geven toestemming voor alle controles met betrekking tot hun identiteit, leeftijd
en adresgegevens. Elke valse verklaring, indicatie van identiteit of vals adres leidt tot
onmiddellijke verwijdering van de Deelnemer en indien van toepassing terugbetaling van de
reeds toegezonden prijzen.
De Organisator zal ervoor zorg dragen dat de persoonsgegevens van de Deelnemers met zorg
worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Elke Deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn
persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van de Organisator kan laten gelden
middels een eenvoudige aanvraag die gericht is tot de voornoemde vennootschap via
onderstaand adres in Artikel 8.
ARTIKEL 8 – GEBRUIKSRECHT
De foto moet in zijn geheel een werk van origineel materiaal zijn, genomen door de Deelnemer.
Door mee te doen aan de fotowedstrijd verklaart, erkent en garandeert de Deelnemer dat de
ingezonden foto een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door de Deelnemer en dat de
Deelnemer over alle noodzakelijke (auteurs)rechten en toestemmingen van derden (zoals
afgebeelde personen of de fotograaf) beschikt om de foto te mogen inzenden en om Center
Pars de gebruiksrechten te verlenen zoals hieronder genoemd. De Deelnemer vrijwaart Center
Parcs (en/of aan haar gelieerde ondernemingen waaronder maar niet beperkt tot Pierre et
Vacances S.A.), op eerste verzoek, van alle schadeclaims van derden die voortvloeien uit het feit
dat de Deelnemer niet over alle noodzakelijke (auteurs)rechten en toestemmingen van derden

beschikt en tevens van schadeclaims die betrekking hebben op inbreuken op de persoonlijke
levenssfeer van op de foto afgebeelde personen.
De Deelnemer verleent Center Parcs Europe (en/of de aan haar gelieerde ondernemingen
waaronder maar niet beperkt tot Pierre et Vacances S.A.) onherroepelijk toestemming tot
kosteloos gebruik voor promotiedoeleinden van de ingezonden foto waarop hij/zij zichtbaar is,
al dan niet in de uitoefening van zijn/haar functie. Het vertonen van een ingezonden foto op één
van de in dit artikel genoemde kanalen van Center Parcs betekent niet dat die foto geselecteerd
is als winnaar.
Deelnemer verklaart dat de foto is gemaakt met zijn/haar toestemming en geeft toestemming
om de foto te bewerken, aan te passen, uit te breiden, te reproduceren of op andere wijze te
wijzigen, te vertonen en te gebruiken voor de brochures, websites, social media kanalen, youtube kanalen, folders en overige promotiemateriaal van Center Parcs en voor doeleinden die
verband houden met het uitreiken en bekendmaken van de winnaar/prijs. Dit gebruiksrecht is
onbeperkt in tijd. Waar mogelijk, en indien deze bekend is, zal de fotograaf genoemd worden.
Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar
derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op de foto voorkomen, is de
Deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan deelname aan deze
fotowedstrijd, van alle overdracht en toestemming om de foto te publiceren. Als een persoon op
de foto minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.
Op verzoek van Center Parcs is iedere Deelnemer verplicht om binnen zeven dagen na het
ontvangst van het verzoek alle ondertekende verklaringen van alle personen op de foto te
overhandigen, en/of van de eigenaar van enig materiaal op de ingestuurde foto, toestemming
gevend aan de Center Parcs om de foto te reproduceren, distribueren, vertonen en te
gebruiken.
De Deelnemer vrijwaart Center Parcs en gaat ermee akkoord Center Parcs niet in rechte aan te
spreken voor, schade die de Deelnemer en/of de personen of de foto ondervinden of in de
toekomst kunnen ondervinden door Center Parcs, voortvloeiend uit of verband houdend met
het gebruik of de uitoefening door Center Parcs van de rechten die Center Parcs middels
deelname verkrijgt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aanspraken verband houdende met
compensatie, laster, inbreuk op privacy of andere claims naar aanleiding van inbreuk op of
schending van persoonlijke rechten of eigendomsrechten, ongeacht hun aard.

ARTIKEL 9 - AANVAARDING VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT EN BETWISTING VAN DE ACTIE
De deelname aan de Actie impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig reglement. Elke
betwisting of klacht met betrekking tot de Actie dient te worden gericht tot de Organisator
middels een privébericht op de Instagrampagina en zal in overweging worden genomen binnen
een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de afsluiting van de Actie.
Op het reglement is uitsluitend de Nederlandse wet van toepassing en alle geschillen inzake de
geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van de Actie zullen
onderworpen worden aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

