Officieel Wedstrijdreglement
'VANS x SKATE WITCHES CHALLENGE CONTEST'
VF NORTHERN Europe Limited, met hoofdkantoor aan de Atholl Crescent 15, Edinburgh, EH3
8HA, Verenigd Koninkrijk (hierna te noemen het 'Promotiebedrijf') organiseert een wedstrijd
genaamd 'VANS x SKATE WITCHES CHALLENGE CONTEST' (de 'Wedstrijd').
Deelname aan de Wedstrijd is gratis en er is geen aankoop vereist, maar Deelnemers moeten
voor deelname aan de Wedstrijd beschikken over toegang tot internet via hun mobiele device
en verder over hun eigen Instagram-account, (waarbij het gebruik van dit account valt onder de
voorwaarden van Instagram).
Door deel te nemen aan de Wedstrijd worden deelnemers geacht akkoord te gaan met
onderstaande voorwaarden (het 'Wedstrijdreglement').
Over de Wedstrijd:
Het concept van de Wedstrijd omvat voor Deelnemers (deze term wordt onderstaand
gedefinieerd) het delen via hun Instagram-account van een foto en/of video die hun
interpretatie laat zien van de challenge (de 'Challenge') die aan de kijkers toegelicht zal worden
door The Skate Witches tijdens twee masterclass-workshops (de 'Inzending').
Promotieperiode
De fotografiewedstrijd (de 'Fotografiewedstrijd') loopt van 09/07/2020 19.00 CEST tot
22/07/2020 20.59 CEST
De film/video-wedstrijd (de 'Filmwedstrijd') loopt van 23/07/2020 19.00 CEST tot 05/08/2020
23.59 CEST (de 'Promotieperiodes')
Personen die in aanmerking komen
Deelname aan de Wedstrijd staat alleen open voor personen met vaste legale woonplaats in het
Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Ierland, Nederland, België, Duitsland, Zwitserland,
Oostenrijk, Spanje, Portugal, Finland, Zweden en Polen (de 'Deelnemende landen') die ten
minste 18 jaar oud zijn (de 'Deelnemer/s').
Kandidaten zonder vaste legale woonplaats in een van de Deelnemende landen kunnen niet
deelnemen aan de Wedstrijd.
Zo kun je deelnemen aan de Wedstrijd:
Om mee te doen aan de Wedstrijd, moeten Deelnemers een bezoek brengen aan www.vans.eu
(de 'Wedstrijdwebsite'). Twee (2) verschillende masterclass-workshops zullen door The Skate
Witches gehouden worden op de Wedstrijdwebsite (de 'Workshops').
De Workshops zullen op de Wedstrijdwebsite te zien zijn op de volgende tijden:
Masterclassworkshop-nummer

Masterclassworkshop-genre

1
2

Fotografie
Film

1

Datum eerste
uitzending van de
workshop om/na
19.00 CEST
9 juli 2020
23 juli 2020

Inzenddeadline:
20:59 CEST
22 juli 2020
5 augustus 2020

Tijdens iedere Workshop geven The Skate Witches gedetailleerde informatie over de challenge
van de Fotografiewedstrijd en de Filmwedstrijd.
Voor de Fotografiewedstrijd moet de Inzending van een Deelnemer ofwel (i) een oorspronkelijke
foto, of (ii) een voor zine bewerkte foto zijn. Voor de Filmwedstrijd moet de Inzending van een
Deelnemer ofwel (i) een oorspronkelijke video, of (ii) een bewerkte versie van The Skate
Witches-video zijn.
Zodra Deelnemers hun Inzending gecreëerd hebben, moeten Deelnemers:
1. toegang hebben tot de Instagram-applicatie op hun mobiele device;
2. het Instagram-account '@vans_europe' volgen; en
3. hun Inzending tijdens de Promotieperiode delen als Instagram-post op het eigen account
van de Deelnemer, met gebruik van de hashtag "#VansSkateWitches" en met vermelding
van '@vans_europe'.
Iedere Inzending die conform dit Wedstrijdreglement gedeeld wordt, wordt beschouwd als een
deelname aan de Wedstrijd ('Deelname').
Deelnemers moeten hun eigen Instagram-account gebruiken en ervoor zorgen dat hun account
niet op privé gezet is. Als Deelnemers geen Instagram hebben, kunnen ze de app downloaden op
hun mobiele device. De Instagram-app is gratis te downloaden.
Deelnemers kunnen hun Inzending delen als één enkele afbeelding/video of als een album, maar
voor de selectie van de winnaars telt het als één enkele Deelname.
Deelnemers mogen dezelfde Inzending niet vaker dan één keer inzenden tijdens de
Promotieperiode. Duplicaat-inzendingen door dezelfde Deelnemer kunnen worden
gediskwalificeerd, dit is uitsluitend en geheel naar eigen inzicht te bepalen door het
Promotiebedrijf.
Indien een Deelnemer twee of meer verschillende Inzendingen instuurt, zullen deze ieder als
aparte Deelnames beschouwd wkorden.
Deelnemers mogen zo veel verschillende Inzendingen delen als ze willen. Iedere Inzending die
ingezonden wordt overeenkomstig deze Wedstrijdregels telt als Deelname en doet mee bij de
selectie van de winnaars.
Bij gebruik van Instagram kunnen standaard datatarieven van toepassing zijn. Deelnemers
dienen informatie hierover in te winnen door middel van het tarievenoverzicht van hun provider.
Deelnemers gaan akkoord met de vereiste tarieven van hun netwerkprovider en het
Promotiebedrijf draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid jegens Deelnemers.
Door middel van hun deelname verklaren Deelnemers dat ze het Wedstrijdreglement hebben
gelezen, het begrijpen en ermee akkoord gaan. Neem niet deel aan de wedstrijd zonder eerst dit
Wedstrijdreglement door te nemen.
Beperkingen:
Een Deelnemer kan niet meer dan één (1) prijs winnen.
De volgende personen komen NIET in aanmerking om deel te nemen aan de Wedstrijd:

(a) Werknemers, functionarissen en bestuurders van het Promotiebedrijf, het
moederbedrijf
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daarvan,

affiliates,

gelieerde

bedrijven,

dochter-

en

(b)
(c)
(d)
(e)

zusterondernemingen, divisies, partnerbedrijven en agentschappen en bureaus
(inclusief Administrator);
Werknemers, functionarissen en bestuurders van Skate Like A Girl, Wheels of Fortune,
of enige andere gerelateerde entiteit;
Alle leden van de directe familie (ouder, kind, broer/zus, echtgenoot/partner) van
personen in de hierboven genoemde categorie, onafhankelijk van waar zij wonen;
Alle leden van hetzelfde huishouden van alle personen in categorie (a) en (b), of ze
familie zijn of niet; en
The Skate Witches (dat wil zeggen mw. Kristin Ebeling en mw. Shari White), hun directe
gezin/familie (zoals gedefinieerd in categorie (c)) en leden van het huishouden van mw.
Ebeling of mw. White.

Eisen waar de Inzending aan moet voldoen
Een Inzending (video en/of foto/'s + tekst) moet aan de volgende eisen voldoen voor Deelname
aan de Wedstrijd:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bestandsformaat/bestandsindeling moet compatibel zijn met Instagram en voldoen aan
de algemene voorwaarden van Instagram;
De Inzending moet het volgende laten zien en beschrijven: iets over de interpretatie van
de Challenge door de Deelnemer;
Om de Inzending te kunnen inzenden voor de Wedstrijd moet de Deelnemer
toestemming hebben van de personen die voorkomen op de foto en/of de film;
Op de Inzending mag geen persoon van jonger dan 18 jaar zichtbaar zijn;
De Inzending moet duidelijk en zichtbaar zijn zodra deze is geüpload;
De Inzending moet een oorspronkelijk werk zijn en mag niet bestaan uit online gevonden
materiaal of materiaal afkomstig uit andere bronnen;
De Inzending mag niet het auteursrecht, handelsmerk, morele recht, recht op privacy en
bescherming tegen publicatie of een ander recht van intellectueel eigendom van een
persoon of rechtspersoon schenden;
Het volgende mag niet zichtbaar zijn: merkproducten van derden, concurrerende
merken, andere namen en logo's, zinnen en voorwerpen die niet relevant zijn voor de
Wedstrijd;
De Inzending mag geen materiaal bevatten dat ongepast, aanstootgevend, obsceen,
haatdragend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk of grievend is, of onverdraagzaamheid,
racisme, haat of nadeel ten opzichte van een groep of individu bevordert of discriminatie
op grond van ras, geslacht, geloof, nationaliteit, beperking, seksuele geaardheid of
leeftijd promoot; en
De Inzending moet betrekking hebben op de Challenges.

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht een Inzending te
weigeren of te diskwalificeren, als deze niet strookt met het idee en de bedoeling van deze
Wedstrijd of als deze mogelijk schade berokkent aan het Promotiebedrijf, de Wedstrijd of het
imago of de reputatie van een derde partij.
Indien het Promotiebedrijf beslist om een Inzending te weigeren of te diskwalificeren, omdat de
Inzending niet aan dit Wedstrijdreglement voldoet, maakt de Deelnemer geen kans meer om bij
deze Wedstrijd een van de prijzen te winnen.
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Aansprakelijkheid van Deelnemers met betrekking tot hun Inzending:
Door mee te doen aan de Wedstrijd, accepteren Deelnemers dit Reglement in zijn geheel en
verklaren dat:
(a) ze de auteur en eigenaar zijn van alle auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten
op de foto die gedeeld is op Instagram en dat foto's niet gekopieerd zijn en geen
reproductie zijn afkomstig uit andere bronnen of van derden;
(b) de Inzending oorspronkelijk is en niet eerder gepubliceerd is en niet eerder ingezonden
is bij andere competities of wedstrijden;
(c) de Inzending geen materiaal bevat dat onwettig is en dat de Inzending de wetten en
regelgeving van Engeland en Wales niet schendt, noch van enige andere jurisdictie waar
deze Inzending gecreëerd is;
(d) de Inzending geen reproductie is en geen inbreuk maakt op intellectueleeigendomsrechten, morele rechten, auteursrechten, rechten op gegevensbescherming
van persoonsgegevens van derden, publicatierechten – in algemene bewoordingen, dat
de foto voldoet aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot auteursrechten en alle
andere regelgeving of geldende wetten. Deelnemers dienen er rekening mee te houden
dat hieronder ook onder meer zaken vallen zoals (onvolledige opsomming) merknamen,
logo's, productnamen, events en professionele sportteams;
(e) ze hierbij aan het Promotiebedrijf en door het bedrijf aangewezen personen of
organisaties (waaronder The Skate Witches) een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie
verstrekken om de Inzending voor eeuwig wereldwijd geheel of gedeeltelijk te
gebruiken, aan te passen, te publiceren, te wijzigen, te distribueren, te reproduceren en
te tonen en om deze op te nemen in andere werken, in welke vorm dan ook, in bekende
media en technologie of later ontwikkelde, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle
internetmedia, waaronder het Instagramkanaal van de Wedstrijd, op de website van het
Promotiebedrijf of gerelateerde websites en andere sociale-netwerkplatforms (bijv.
Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest etc.) voor welk doel dan ook, met
inbegrip van promotionele doeleinden of reclame- of marketingdoeleinden (behalve als
dit wettelijk verboden is), totdat de Deelnemer besluit om dergelijke rechten in te
trekken;
(f) ze hierbij aan het Promotiebedrijf en zijn bureaus en agentschappen toestemming geven
om in combinatie met de Inzending alle persoonlijke informatie te gebruiken en op te
slaan in overeenstemming met het geldende Privacybeleid van het Promotiebedrijf,
zonder verdere kennisgeving of enige vergoeding;
(g) ze volledig aansprakelijk zijn voor de gedeelde Inzending en bijgevolg het
Promotiebedrijf schadeloos zullen stellen voor alle aansprakelijkheden die ontstaan
doordat de Inzending niet voldoet aan de voorwaarden zoals die uiteengezet zijn in dit
Wedstrijdreglement;
(h) het Promotiebedrijf en door het bedrijf aangewezen personen en organisaties
(waaronder The Skate Witches) ruime toegang hebben tot ideeën, verhalen, ontwerpen
en ander literair/artistiek materiaal dat aan hen ingezonden wordt vanuit externe
bronnen of dat ontwikkeld wordt door hun eigen medewerkers en dat dergelijke
ideeën, verhalen, ontwerpen en literair/artistiek materiaal concurrerend kan zijn met,
vergelijkbaar met (of zelfs identiek aan) de Inzending en dat het Promotiebedrijf en
door het bedrijf aangewezen personen en organisaties (waaronder The Skate Witches)
in samenhang hiermee niet aansprakelijk zijn jegens de Deelnemer of enige derde
partij;
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(i) het Promotiebedrijf en door het bedrijf aangewezen personen en organisaties
(waaronder The Skate Witches) geen enkele geheimhoudingsplicht of andere fiduciaire
plichten jegens Deelnemers hebben;
(j) ze afstand doen van 'morele rechten van auteurs' en vergelijkbare natuurlijk rechten
van eigenaarschap die ze met hun Inzending zouden kunnen hebben;
(k) ze ermee akkoord gaan om op verzoek van het Promotiebedrijf en/of The Skate
Witches alle additionele documenten te ondertekenen en of verlijden die nodig zijn om
de toekenning van eigendomsrechten te effectueren, vast te leggen of te
perfectioneren;
(l) ze ermee akkoord gaan om deel te nemen aan elke redelijke publiciteit en reclame die
het Promotiebedrijf wenst, indien ze een van de prijzen winnen die beschikbaar zijn bij
de Wedstrijd;
(m) ze ermee akkoord gaan om het oorspronkelijke, originele bestand van hun Inzending en
een korte beschrijving in tekst in te zenden en
(n) ze bovendien ermee akkoord gaan dat hun naam, beeltenis, foto, stem, biografische
informatie, afbeelding, imago en andere aanduidingen van hun persoon gebruikt
worden voor reclame-/publiciteits-/handelsdoeleinden door het Promotiebedrijf en zijn
gelieerde ondernemingen zonder verdere compensatie of kennisgeving, indien ze een
van de prijzen winnen die beschikbaar zijn bij de Wedstrijd. Indien het Promotiebedrijf
ervoor kiest om een werk van een winnaar (of een andere Inzending) te publiceren,
omvat het voorgaande eveneens publicitaire activiteiten in samenhang hiermee, geheel
naar eigen inzicht te bepalen door het Promotiebedrijf.
Elke Deelnemer stemt ook in met elke handeling met betrekking tot de Inzending van de
Deelnemer die het Promotiebedrijf doet (of nalaat te doen) welke anders een inbreuk op de
morele rechten van de Deelnemer zou kunnen betekenen.
Iedere Deelnemer erkent dat andere Deelnemers vergelijkbare ideeën en/of concepten gebruikt
kunnen hebben in hun Inzending, die qua idee of concept kunnen lijken op wat de Inzending van
de Deelnemer bevat. Elke Deelnemer begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij/zij geen enkele uit
een dergelijke gelijkenis voortvloeiende claim kan leggen op een andere Deelnemer of het
Promotiebedrijf en geen recht heeft op enige compensatie vanwege een dergelijke gelijkenis.
Het promotiebedrijf kan geheel naar eigen inzicht Inzendingen publiceren op zijn Instagramkanalen, andere sociale netwerken, website en andere media.
Iedere Deelnemer gaat ermee akkoord dat inbreuk op de voorwaarden van dit
Wedstrijdreglement de Promotiemaatschappij het recht geeft om de Deelnemer en/of zijn/haar
Inzending onmiddellijk uit de Wedstrijd te verwijderen, onverminderd alle andere rechten en/of
rechtsmiddelen van het Promotiebedrijf.
Moderation
Inzendingen worden ongeldig verklaard en worden niet als Inzending geaccepteerd, indien het
Promotiebedrijf vaststelt, geheel naar eigen inzicht, dat de van toepassing zijnde content
(foto/film) niet volledig voldoet aan de volgende eisen:
(a) Bevat geen materiaal dat inbreuk kan maken op het handelsmerk of het auteursrecht of
andere intellectuele-eigendomsrechten van iemand anders (bijvoorbeeld merknamen of
logo's, productnamen, evenementen, professionele sportteams, maar ook zelfs
kleurencombinaties of foto's of illustraties/grafisch werk die aan iemand anders
toebehoren);
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(b) Bevat geen naam of bijnaam of een symbool of afbeelding die verbonden of
geassocieerd zijn met een andere persoon (levend of dood), waarbij dit niet geldt als de
toestemming van die persoon verkregen is;
(c) Bevat geen materiaal dat beledigend, kwetsend, aanstootgevend, aanzettend tot
geweld, bedreigend, intimiderend, obsceen, opruiend, seksueel expliciet, godslasterlijk,
grievend, treiterend, vernederend, lasterlijk, schadelijk, discriminerend of een
onrechtmatige inbreuk op de privacy van een ander kan zijn;
(d) Bevat geen persoonlijke informatie (bijv. telefoonnummer, e-mailadres) van de
Deelnemer of een andere persoon;
(e) Bevat geen informatie/materiaal dat niet relevant is voor de opdracht van de
betreffende Challenge (voor zover van toepassing) of niet in alle materiële opzichten
waarheidsgetrouw is;
(f) Bevat geen materiaal dat al eerder gepubliceerd is; en
(g) Bevat geen materiaal dat de goodwill en/of business-reputatie van het Promotiebedrijf
of zijn VANS-merken in diskrediet brengt of aantast; of lasterlijk, beledigend of
kwaadsprekend is jegens The Skate Witches (mw. Ebeling en/of mw. White).
Als een persoon ervoor kiest om een Inzending in te zenden in de subcategorie 'foto's bewerkt
voor zine' van de Challenge voor de fotografiewedstrijd en/of de subcategorie 'bewerkte versie
van de The Skate Witches video' van de Challenge voor de filmwedstrijd, dan verstrekt het
Promotiebedrijf en The Skate Witches aan Deelnemers het beperkte, niet-exclusieve,
royaltyvrije, niet-overdraagbare recht en de licentie om de inhoud van de betreffende workshop
te gebruiken, uitsluitend met het oog op het maken van een Inzending voor de betreffende
Challenge. Tenzij vooraf schriftelijk anders is geautoriseerd door het Promotiebedrijf en The
Skate Witches, eindigt dit recht en deze licentie automatisch op de inzend-deadline van de
betreffende challenge. Elk ander gebruik van de inhoud van een Workshop is ten strengste
verboden en vormt een inbreuk op de rechten van het Promotiebedrijf en The Skate Witches die
aanleiding kan zijn tot een juridische procedure.
Afgezien van voornoemde beperkte uitzondering is het strikt verboden om content van derden
te gebruiken zonder hun toestemming. Kopiëren of plagiaat wordt volgens dit Reglement
beschouwd als manipulatie/sabotage en de inschrijving wordt dan zonder meer ongeldig,
waarna automatische diskwalificatie volgt, zodat men niet meer kan deelnemen aan de
Wedstrijd (dit geldt ook voor eventuele resterende Challenges).
Het Promotiebedrijf kan naar eigen inzicht een voorwaarde stellen aan de selectie van een
Deelnemer als potentiële prijswinnaar en/of aan de toekenning van een prijs, met de
voorwaarde dat de Deelnemer op verzoek van het Promotiebedrijf en zonder compensatie
voldoende bewijs levert van deze toestemming(en). Om twijfel te voorkomen, kent The Skate
Witches de Deelnemers het beperkte recht toe om uitsluitend voor deelname aan de Wedstrijd
zonder aanvullende toestemming te verwijzen naar mw. Ebeling en/of mw. White.
Prijzen
Er wordt één (1) prijs uitgereikt voor iedere hieronder vermelde categorie. De prijs wordt
toegekend in overeenstemming met onderstaande paragraaf genaamd 'De methode voor het
toekennen van prijzen'.
(A) Fotografiewedstrijd
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•

Eén (1) jaar lang Vans-sneakers (verdere details in onderstaande) en mogelijke opname
in The Skate Witches Zine.

(B) Filmwedstrijd

•

Eén (1) jaar lang Vans-sneakers (verdere details in onderstaande) en mogelijke opname
in The Skate Witches Zine.

'Eén jaar lang Vans-sneakers' is gedefinieerd als 12 paar Vans-sneakers. Deze prijs wordt
toegekend in de vorm van Vans-promocodes met een totale waarde van twaalfhonderd euro (€
1200).
De Prijzen zijn niet overdraagbaar aan een andere persoon, en de Prijzen zijn niet inwisselbaar
voor geld of enige andere regeling.
De methode voor de toekenning van prijzen:
(A) Per Workshop-challenge worden de Inzendingen als volgt ingedeeld in verschillende
categorieën:

•
•

Fotografiewedstrijd, oorspronkelijke originele foto's en foto's bewerkt voor zine;
Voor de Filmwedstrijd, oorspronkelijke originele video en bewerkte versie van The
Skate Witches-video;

(B) In alle gevallen worden de winnaars geselecteerd door beoordeling van Inzendingen
door een jurypanel dat bestaat uit The Skate Witches, vertegenwoordigers van het
Promotiebedrijf, en een onafhankelijke arbiter (het'Jurypanel'). Echter, als mw. Ebeling
en/of mw. White niet beschikbaar zijn om deel te nemen aan de jurering voor een of
meer Challenges (of enige subcategorie binnen de challenges), om welke reden dan
ook, kunnen het Promotiebedrijf en The Skate Witches iemand anders kiezen om de
Skate Witches te vertegenwoordigen naar eigen inzicht van mw. Ebeling en mw. White.
(C) Het jurypanel zal gebruik maken van de volgende beoordelingscriteria met gelijk
gewicht:
(1) Creativiteit;
(2) Algemene zeggingskracht en heldere expressie; en
(3) Relevantie ten opzichte van de opdracht van de betreffende Challenge.
(de 'Beoordelingscriteria')
Bij het beoordelen van de Inzendingen houdt de jury rekening met de leeftijd van de Deelnemer.
(D) Door hun deelname aan de Wedstrijd gaan Deelnemers (of als de deelnemer een
minderjarige uit een Deelnemend land is zijn/haar ouder of wettelijke verzorger)
akkoord met de beslissingen van het Promotiebedrijf/de Jury. Deze beslissingen zijn
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definitief en bindend in ieder opzicht en er kan geen beroep tegen aangetekend
worden.
(E) De beoordeling vindt plaats als volgt:
Wedstrijd
Fotografiewedstrijd
Filmwedstrijd

Geschatte beoordelingsdatum
24 juli 2020
7 augustus 2020

(F) Als meerdere deelnemers gelijk eindigen, dus bij een ex aequo, in een subcategorie van
een Workshop-challenge, dan zal een extra vertegenwoordiger van het Promotiebedrijf
en/of The Skate Witches de gelijk geëindigde Inzendingen beoordelen om te bepalen
welke Inzending de potentiële prijswinnaar is.
De Deelnemers met de hoogste scores voor hun Inzendingen op basis van de
Beoordelingscriteria voor iedere categorie, worden aangewezen als winnaar, (de 'Winnaar).
Het jurypanel zal tevens één (1) runner-up oftewel vervangende winnaar aanwijzen voor iedere
categorie, waarbij de volgorde bepaald wordt door de Beoordelingscriteria. Van een
vervangende winnaar zal alleen gebruik gemaakt worden indien een winnaar zijn prijs niet opeist
in overeenstemming met deze wedstrijdregels, al een prijs gewonnen heeft of om welke reden
dan ook gediskwalificeerd is.
De beslissing van de Jury is definitief en bindend inzake alle zaken met betrekking tot de
Wedstrijd.
Indien er niet genoeg Inzendingen zijn om alle prijzen uit te reiken, behoudt het Promotiebedrijf
zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht de genoemde prijzen niet uit te reiken of om
minder dan twee (2) prijzen uit te reiken.
Kennisgeving aan de winnaars
Het Promotiebedrijf zal contact opnemen met de Winnaars binnen zeven (7) kalenderdagen
vanaf de geschatte beoordelingsdatum. De Winnaars krijgen bericht door middel van een
privébericht via Instagram Direct waarin gevraagd wordt om hun volledige contactgegevens,
waaronder hun volledige naam, nationaliteit, e-mailadres en telefoonnummer.
Winnaars krijgen zeven (7) kalenderdagen de tijd, vanaf het moment dat ze op de hoogte gesteld
zijn, om het bericht te beantwoorden, de prijs te accepteren en alle door het Promotiebedrijf
gevraagde informatie te verstrekken.
Als een potentiële winnaar binnen zeven (7) kalenderdagen na de eerste kennisgevingspoging
niet antwoordt op het bericht, nalaat de gevraagde informatie te verstrekken, als een prijs of
prijskennisgeving geretourneerd wordt als niet-afleverbaar, dan zal het Promotiebedrijf proberen
om de winnaar te contacteren met het verstrekte e-mailadres (indien van toepassing) of het
Instagram-account dat door de winnaar gebruikt wordt. Als de potentiële winnaar zeven (7)
kalenderdagen na de tweede kennisgevingspoging niet antwoordt, nalaat de benodigde
informatie te verschaffen, of als de kennisgeving geretourneerd wordt als niet-afleverbaar, of als
de potentiële winnaar zijn Prijs afwijst, of als er sprake is van niet-naleving van dit
Wedstrijdreglement en vereisten, dan vervalt het recht op de prijs en kan deze prijs worden
toegekend aan een vervangende winnaar.
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De eerste plaatsvervangende winnaar met de hoogste score zal worden gecontacteerd op
dezelfde manier als hierboven beschreven en, indien noodzakelijk, wordt het proces herhaald tot
de Prijs uiteindelijk aan een vervangende winnaar is toegekend.
In het geval dat, na het volgen van het hierboven beschreven toekenningsproces, een Prijs niet
aan een winnaar of vervangende winnaar kan worden gegeven, behoudt het Promotiebedrijf
zich het recht voor om deze Prijs niet toe te kennen.
Bij vervallen van een Prijs wordt geen compensatie gegeven.
Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om een geldige vorm van identificatie aan de
winnaar te vragen, met als doel de leeftijd en identiteit aan te tonen, voordat ze hun prijs
ontvangen. Elk identiteitsbewijs dat wordt overlegd, moet op naam staan van de persoon die
aan de Wedstrijd deelneemt.
Het Promotiebedrijf is niet aansprakelijk jegens enige Winnaar met wie geen contact kan worden
opgenomen en/of aan wie de prijs niet afgeleverd kan worden door:
(i) onjuiste of incomplete gegevens verstrekt door de Winnaar; of
(ii) niet goed functioneren van Instagram direct messaging van de Winnaar; of
(iii) niet langer actief zijn van het Instagram-account van de Winnaar.
Persoonsgegevens:
Alle informatie, inclusief persoonsgegevens, verstrekt door een Deelnemer zal worden bewaard
en gebruikt door het Promotiebedrijf, de bedrijven die tot zijn groep behoren, zijn leveranciers
en/of contractanten die nodig zijn om de Wedstrijd te beheren, in overeenstemming met het
privacybeleid van het Promotiebedrijf: https://www.vans.co.uk/help/privacy.html (het
'Privacybeleid').
Door deel te nemen aan de Wedstrijd stemmen Deelnemers in met het verzamelen en gebruik
van hun persoonlijke informatie door het Promotiebedrijf en verklaren zij dat ze het
Privacybeleid gelezen hebben en het accepteren.
Gebruik van persoonsgegevens die gedurende de Wedstrijd ontvangen worden zijn
onderworpen aan de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid.
Algemeen:
Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht deze Wedstrijd te
annuleren, te beëindigen, te wijzigen, te verlengen of te onderbreken indien (geheel naar zijn
eigen inzicht) virussen, pandemie, epidemie, bugs, niet geautoriseerde menselijke interventie,
fraude of andere oorzaken die redelijkerwijs buiten zijn controle liggen het beheer, de veiligheid,
eerlijkheid of juiste uitvoering van de Wedstrijd beïnvloeden. In een dergelijk geval kan het
Promotiebedrijf de winnaar selecteren uit alle Inzendingen die zijn ontvangen vóór en/of na
(indien van toepassing) de door het Promotiebedrijf genomen maatregel.
Voor zover wettelijk toegestaan, kan het Promotiebedrijf bij onderbreking of annulering niet
aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten of geleden schade – hetzij directe of
indirecte schade, hetzij gevolgschade of immateriële schade – en het Promotiebedrijf is niet
verplicht om een alternatieve Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.
In geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van
het Promotiebedrijf behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om enig onderdeel van
deze Wedstrijd en/of Prijs aan te passen, in te trekken of te vervangen door een redelijk
alternatief.
Het Promotiebedrijf kan een Deelnemer verhinderen aan de Wedstrijd deel te nemen of een
prijs te winnen, als het geheel naar eigen inzicht vaststelt dat deze Deelnemer de rechtmatige
voortgang van de Wedstrijd probeert te ondermijnen door bedrog, hacken, misleiding of ander
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oneerlijk gedrag of onfaire praktijken (waaronder gebruik van geautomatiseerde quick-entryprogramma's), of dat de Deelnemer probeert andere Deelnemers of vertegenwoordigers van het
Promotiebedrijf te hinderen, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen.
Sabotage/manipulatie van de Wedstrijd evenals hinderen van het beoogde doel van de
Wedstrijd of pogingen om het Promotiebedrijf en/of The Skate Witches te bedriegen in
samenhang met de Wedstrijd zal leiden tot diskwalificatie van de Winnaar, indien van
toepassing; verder kan het Promotiebedrijf personen die het voornemen tot dergelijke
activiteiten hebben, deelname ontzeggen aan toekomstige door het Promotiebedrijf
gesponsorde sweepstakes of wedstrijden en/of hen uitsluiten van deelname aan toekomstige
activiteiten van het Promotiebedrijf of activiteiten die op een andere manier gerelateerd zijn aan
The Skate Witches; bovendien kan het Promotiebedrijf en/of The Skate Witches in zo'n geval
juridische stappen ondernemen tegen die persoon.
Meerdere Deelnemers mogen niet hetzelfde Instagram-account delen. Iedere poging door een
Deelnemer om meer dan het genoemde aantal Inzendingen te behalen door gebruik van
meerdere/verschillende Instagram-accounts, identiteiten of andere methodes, heeft tot gevolg
dat de Inzendingen van de Deelnemer ongeldig verklaard worden en dat de deelnemer
gediskwalificeerd kan worden. Gebruik van enig geautomatiseerd systeem om deel te nemen is
verboden en zal diskwalificatie tot gevolg hebben. In het geval van een geschil met betrekking
tot een Instagram-account wordt de geautoriseerde accounthouder gezien als Deelnemer. De
'geautoriseerde accounthouder' is de natuurlijke persoon aan wie het account door Instagram
toegewezen is. Iedere mogelijke winnaar kan gevraagd worden om aan te tonen dat hij/zij de
geautoriseerde accounthouder is.
Een bewijs van inzending zal niet beschouwd worden als bewijs van ontvangst door het
Promotiebedrijf.
Het Promotiebedrijf is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die
ertoe kunnen leiden dat een Inzending niet wordt ontvangen, kwijtraakt of beschadigd raakt, en
evenmin voor vernietiging of wijziging of ongeautoriseerde toegang tot Inzendingen.
Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder moment de geldigheid van de
Inzendingen en Deelnemers (met inbegrip van de identiteit van de Deelnemer, de leeftijd en
woonplaats) te controleren en Inzendingen te diskwalificeren die niet in overeenstemming zijn
met dit Wedstrijdreglement.
Behalve wanneer het Promotiebedrijf nalatig is geweest en voor zover wettelijk toegestaan, kan
het Promotiebedrijf op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
verwondingen, verliezen, schade of kosten die worden geleden of opgelopen door een winnaar
van de Wedstrijd als een direct of indirect gevolg van deelname aan de Wedstrijd en/of het
accepteren van een prijs.
Acceptatie van dit Wedstrijdreglement is een voorwaarde voor deelname aan de Wedstrijd en
deelname betekent volledige acceptatie van dit Wedstrijdreglement.
De beslissing van het Promotiebedrijf is definitief. Er zal geen correspondentie worden gevoerd,
behalve met de winnaars om hen op de hoogte te stellen van het feit dat ze gewonnen hebben
en om de prijzen te verstrekken.
De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en in geval van onvoorziene
omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van het Promotiebedrijf
behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om enig onderdeel van deze Wedstrijd en/of
Prijs aan te passen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of
hogere waarde.
De prijs kan niet worden overdragen en er wordt geen contant geld of andere arrangementen
aangeboden.
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Als het Promotiebedrijf nalaat zijn rechten in enig stadium af te dwingen, betekent dit niet dat
het afstand doet van die rechten.
Deze Wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord of ondersteund, goedgekeurd of
beheerd door Instagram en is ook niet geassocieerd met Instagram.
In geval van discrepantie tussen de Engelse en de vertaalde versies van deze wedstrijdregels
prevaleert de Engelse versie.
Het promotiebedrijf zal de naam van de prijswinnaars bekend maken op aanvraag van een
Deelnemer binnen 60 dagen nadat de Promotieperiode gesloten is.
Winnaars zijn als enige verantwoordelijk voor alle van toepassing zijnde belastingen met
betrekking tot hun prijs.
Indien een van de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement ongeldig of onwettig is, zal deze
voorwaarde als ongeldig beschouwd worden, maar de overige niet betrokken voorwaarden
zullen van kracht blijven.
Op dit Wedstrijdreglement zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing en de nietexclusieve jurisdictie berust bij de rechtbanken van Engeland.
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