Vattenfall Smaakmakers Winactievoorwaarden
Deze Winactievoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) zijn van
toepassing op de Vattenfall Smaakmakerscampagne (hierna: de "Actie")
waarbij een deelnemer (hierna: de “Deelnemer”) zich kan kwalificeren
voor het Smaakmaker-label (hierna: het “Label”) en mee kan dingen naar
een verduurzamingsbudget t.w.v. maximaal €4.500 (hierna: de
“Hoofdprijs”).

Algemeen
1. Deze Voorwaarden gelden voor de Actie die van 10 februari 2020
tot en met 10 mei 2020 wordt georganiseerd, waarbij Deelnemers
kans kunnen maken op het winnen van de Prijzen die bestaan uit:
a. De Hoofdprijs wanneer zij tussen 10 februari tot en met 8
maart 2020 de Smaakmakerstest invullen en insturen
conform deze Voorwaarden; en
b. Het Label wanneer zij tussen 10 februari en 10 mei 2020
de Smaakmakerstest invullen en insturen conform deze
Voorwaarden.
2. Iedere Deelnemer kan zowel de Hoofdprijs als het Label winnen
mits is voldaan aan de onder punt 1 beschreven voorwaarden.
3. De Actie wordt georganiseerd door Vattenfall Sales Nederland
N.V., gevestigd aan de Hoekenrode 8 te Amsterdam (hierna:
Vattenfall) ter promotie van het verduurzamen van het
energiebeleid in horecaondernemingen.
4. Door deelname aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met
deze Voorwaarden.
Voorwaarden voor deelname en aanwijzing winnaar(s)
5. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor
horecabedrijven die gevestigd zijn in Nederland met maximaal 250
medewerkers en die zijn ingeschreven in het (Nederlands)
Handelsregister.
6. Het meedingen naar de prijzen is mogelijk op de volgende wijze:
a. Ga naar www.vattenfall.nl/smaakmakers.
b. Vul de Smaakmakerstest volledig en correct in.
c. Ga akkoord met deze Voorwaarden.
7. Iedere Deelnemer mag in beginsel slechts eenmaal meedingen
naar de Prijzen, tenzij er sprake is van gewijzigde
omstandigheden. Er is sprake van gewijzigde omstandigheden als
een Deelnemer wijzingen heeft doorgevoerd in zijn bedrijfsvoering
waardoor de uitslag van de Smaakmakerstest zou wijzigen. In dat
geval mag een Deelnemer opnieuw meedingen naar de Prijzen op
basis van de meest recent ingevulde Smaakmakerstest.
8. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

9. Alle inzendingen worden door Vattenfall bekeken, waarbij op basis
van de door Deelnemer(s) ingevulde Smaakmakerstest de
winnaars worden bepaald. De winnaar(s) van een Prijs worden
hier per e-mail van op de hoogte gesteld. De winnaars worden
getoond op de website van Vattenfall en HorecaNederland.TV en
hun sociale mediakanalen, waaronder Facebook, Instagram en
YouTube.
10. Bij weigering of het niet aanvaarden van een Prijs of aan een Prijs
verbonden voorwaarden, zal de Prijs niet worden uitgekeerd. Er
wordt dan een andere winnaar geselecteerd door Vattenfall.
11. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar. Het is ook niet mogelijk
om prijzen in te wisselen voor geld of om te ruilen voor
vervangende prijzen. Meedingen naar de Prijs is uitsluitend
mogelijk op de door Vattenfall bekend gemaakte dagen.
Prijs: het Label
•

•

Deelnemers die volgens de Smaakmakerstest een duurzaam
energiebeleid voeren, winnen het Label. Naast het Label ontvangt
men een diverse promotionele materialen ter promotie van het
Label.
Publicatie van het Label is alleen toegestaan binnen de context
van deze Actie en de communicatierichtlijnen die Vattenfall
vaststelt.

Hoofdprijs: verduurzamingsbudget t.w.v. €4.500
•

De Deelnemer die volgens Vattenfall op de meest originele,
inspirerende wijze een duurzaam energiebeleid voert wint zowel
een Label als de Hoofdprijs dat bestaat uit een
verduurzamingsbudget ter waarde van ten hoogste €4.500. Het
verduurzamingsbudget kan alleen worden besteed aan
verduurzamingsmaatregelen en wordt in overleg met Vattenfall
vastgesteld.

Publiciteit
•

Door mee te doen aan de Actie verleent Deelnemer toestemming
aan Vattenfall om zijn bedrijfsnaam te gebruiken in communicatieen promotiemiddelen met betrekking tot de Actie.

Persoonsgegevens
•

Om mee te doen aan de Actie en de Prijzen te kunnen uitkeren
vraagt Vatttenfall om een aantal persoonsgegevens te
verstrekken. Deze persoonsgegevens zullen vertrouwelijk en
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
worden verwerkt. Vattenfall zal de verkregen gegevens uitsluitend
gebruiken voor doeleinden die verband houden met de Actie en

niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor de Actie
en het uitkeren van de Prijzen.
Aansprakelijkheid
•

•

•
•

Vattenfall of door haar ingeschakelde hulppersonen of derden is
niet aansprakelijk voor (i) druk-, of spelfouten of andere
vergelijkbare fouten in openbaar gemaakt materiaal en/of (ii) enige
schade veroorzaakt als gevolg van (het gebruik van) het Label
en/of de Hoofdprijs.
Gebruik van een ter beschikking gesteld Label of Hoofdprijs is
voor rekening en risico van de Deelnemer(s). Vattenfall verleent
geen garanties op de te verstrekken Labels en Hoofdprijs.
Vattenfall is gerechtigd (zonder opgaaf van reden) (tussentijds) de
Winactievoorwaarden te wijzigen of de Winactie te annuleren.
Vattenfall handelt in overeenstemming met de gedragscode
promotionele kansspelen en draagt daarbij zorg voor afdracht van
eventuele kansspelbelasting.

Overig
•

•

•
•

•

•

Vattenfall behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te
diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien een
Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Voorwaarden,
geldende wet- en regelgeving, openbare orde en/of goede zeden
en/of anderszins onrechtmatig handelt.
Vattenfall mag de Actie altijd eerder beëindigen, onderbreken of
veranderen zonder opgaaf van reden en zonder gehouden te zijn
tot vergoeding van schade.
Vattenfall beslist zelf over situaties die niet in deze Voorwaarden
zijn geregeld.
Op de Actie en deze Voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of
anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Vragen of klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij de
Ondernemersdesk. De Ondernemersdesk is telefonisch
bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 uur op 0208920255.
Deze Voorwaarden van de Actie zijn te vinden op
www.vattenfall.nl/smaakmakerstest.

