Actievoorwaarden Bayer B.V.
“IberoLax Testpanel”

Algemene Voorwaarden
1.
In de Algemene Spelvoorwaarden wordt verstaan onder:
a.
Aanbieder: Bayer B.V., gevestigd aan de Energieweg 1 (3641 RT) te Mijdrecht;
b.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Actie;
c.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
d.
Actie: een testpanel genaamd “[IberoLax Testpanel]”.
2.

Op de Actie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Door aan de Actie deel te
nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en
verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

3.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Aanbieder tussentijds worden
gewijzigd. Aanbieder zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de website
[https://www.iberolax.nl/nl/blog/iberolax-testpanel/] plaatsen, onder vermelding van de
datum van wijziging, of op andere wijze communiceren dat de Algemene Voorwaarden
zijn gewijzigd.

4.

De Actie wordt georganiseerd door de Aanbieder.

5.

Deelname aan de Actie is mogelijk gedurende de actieperiode vanaf [01-04-2019] tot
het moment dat [200 deelnemers] zich hebben ingeschreven.

Deelnemers
6.
Deelnemers aan de Actie dienen minimaal 18 jaar of ouder en aantoonbaar woonachtig
in Nederland te zijn.
7.

Medewerkers van de Aanbieder en medewerkers van de door de Aanbieder bij de
organisatie van de Actie ingeschakelde bedrijven zijn van deelname uitgesloten.

8.

Deelnemer kan één keer mee doen aan de Actie.

9.

Aanbieder behoudt zich het recht voor om een Deelnemer van deelname uit te sluiten
indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden,
of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens of informatie die in strijd is met de
wet verstrekt, of op een andere manier onrechtmatig handelt ten opzichte van Aanbieder
of derden.

10.

Aan de deelname aan de Actie zijn geen communicatiekosten verbonden.

Vereisten voor deelname
11. Om deel te kunnen nemen aan de Actie moet de Deelnemer zich inschrijven via
[https://www.iberolax.nl/nl/blog/iberolax-testpanel/]. De Deelnemer ontvangt binnen
een week na inschrijving een Iberolax testpakket. Na gebruik van het testpakket zal
Deelnemer [een review achterlaten op www.Iberolax.nl en een online survey invullen
op www.flexmail.eu].
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12.

[Indien de Deelnemer binnen twee weken na de uitnodiging niet heeft meegedaan aan
de Actie of de Actie niet heeft voltooid, stuurt de Aanbieder een reminder via e-mail.]

Prijs en prijsuitreiking
13. [alle deelnemers ontvangen een testpakket bestaande uit Iberolax 10 sachets, een flyer
en een incentive
14.

Het testpakket is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.

Persoonsgegevens
15. Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat zijn persoonsgegevens
worden geregistreerd en in het kader van deze Actie worden gebruikt door de
Aanbieder. De Aanbieder behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet ter
beschikking aan derden anders dan noodzakelijk in het kader van de Actie.
16.

De Deelnemer heeft het recht de Aanbieder te verzoeken om inzage van en rectificatie
of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het
recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van
gegevens. De ondergetekende kan het verzoek sturen naar volgend emailadres:
dataprivacy.nl@bayer.com. Daarnaast heeft de Deelnemer het recht om een klacht in te
dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

17.

Alle persoonsgegevens met betrekking tot deze Actie zullen na afloop van de actie
worden vernietigd, met uitzondering van de review die de Deelnemer heeft
achtergelaten op www.iberolax.nl en de ingevulde online survey op www.flexmail.eu
om deel te kunnen nemen aan deze Actie en de persoonsgegevens en stukken waaruit de
toekenning van de prijs blijkt.

18.

Door een review te plaatsen op www.iberolax.nl is de privacy verklaring van deze
website van toepassing. Door deel te nemen aan de Actie verklaart Deelnemer zich
bekend en akkoord met deze privacy verklaring.

19.

Deelnemer stemt in met de ontvangst van commerciële mailings van Aanbieder naar het
e-mailadres van Deelnemer tijdens de actieperiode. Deelnemer heeft te allen tijde de
mogelijkheid om ontvangst van de commerciële mailings stop te zetten.

Overige bepalingen
20.

De Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn op geen
enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de
Actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met
betrekking tot het de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar.

21.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Aanbieder aan het beheer van haar website(s) en
de Actie besteedt, is het mogelijk dat verstrekte en/of weergegeven informatie
onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, of zet- of andere vergelijkbare fouten in door
Aanbieder openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Aanbieder niet
worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting in het leven
roepen.
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22.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Actie vervroegd te beëindigen dan wel
te verlengen. In voorkomende gevallen zal de Aanbieder dit bekend maken op de
website [www.iberolax.nl].

23.

In een situatie waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist de Aanbieder.

24. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Algemene Spelvoorwaarden
kunnen kenbaar worden gemaakt middels het Contactformulier IberoLax:
https://service.bayer.nl/?p=/nl/contact/326. De Aanbieder zal zich naar beste kunnen
inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te
handelen.
25. De Actie en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
[Mijdrecht], [03-27-2019]
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