Actievoorwaarden TWIX® & Koffie 2019
I.

II.

Algemeen
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 'TWIX® & Koffie 2019 actie' ('Actie'), die
georganiseerd wordt door Mars Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan Taylorweg 5,
5466 AG te Veghel, KvK-nummer: 16021492 (‘Mars’).

2.

Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze
voorwaarden ('Actievoorwaarden').

3.

Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website https://
actie.twix.nl ('Website').

4.

De Actie wordt aangeboden ter promotie van de producten TWIX® 5-pack 250 gr, TWIX® MINIS
403 gr, TWIX® Single 50 gr, TWIX® Xtra 75 gr, TWIX® White Single 46 gr en TWIX® White Xtra
75 gr.

Deelname en Mechanisme
5.

De Actie is tijdelijk en loopt gedurende veertien (14) weken van maandag 7 januari 2019 0:00
uur tot en met zondag 14 april 2019 23:59 uur ('Actieperiode').

6.

Deelname aan de Actie geschiedt via de aankoop van één (1) van de volgende
'Actieproducten':
-

TWIX® 5-pack 250gr;
TWIX® MINIS 403gr;
TWIX® Single 50 gr;
TWIX® Xtra 75 gr;
TWIX® White Single 46 gr;
TWIX® White Xtra 75 gr.

7.

Voor de Actieproducten geldt dat deze beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt (OP=OP).

8.

Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de Actieperiode een foto of een filmpje
maakt van een koffiemoment waarop één of meerdere Actieproducten duidelijk zichtbaar in
beeld is/zijn ('Foto' dan wel 'Filmpje') en de Foto of het Filmpje deelt op zijn/haar openbare
Facebook® en/of Instagram® pagina onder vermelding van #TWIXkoffie (‘Deelnemer’).

9.

Door deelname aan deze Actie via Facebook® en/of Instagram® verklaart de Deelnemer bekend
te zijn met de gebruiksvoorwaarden van Facebook® en Instagram® en dat de Deelnemer zich
daar aan zal houden.

10. Deelname aan deze Actie is gratis. De kosten gerelateerd aan de aanschaf van het Actieproduct
en het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer.
11. Deelnemers kunnen zo vaak als gewenst deelnemen aan de Actie, iedere keer met een nieuwe
Foto of een nieuw Filmpje. Een Deelnemer kan maximaal één (1) Prijs winnen.
12. Deelname is uitgesloten (a) voor minderjarigen die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet
hebben bereikt, (b) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (c) voor medewerkers
van Mars, en (d) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de
Actie is betrokken.
13. De Deelnemers kan worden verzocht om zich te legitimeren.
14. Mars behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en
van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval van (een poging tot) het misbruiken van het
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actiemechanisme of het in strijd handelen met de relevante wet- en regelgeving (waaronder de
Nederlandse Reclame Code en de Reclame Code Social Media) of met de bepalingen van deze
Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Mars.
III. Prijzen en selectie
15. De Deelnemers maken kans op één van de volgende prijzen:
-

één (1) van de vijfendertig (35) hoofdprijzen: één (1) Philips 3000 series
Volautomatische espressomachine HD8827/01 t.w.v. € 399,99;
één (1) van de driehonderdenvijftig (350) Philips Senseo ® Viva Café
Koffiezetapparaten HD7829/80 t.w.v. € 84,99;
één (1) van de honderdvijftien (115) Philips Senseo® Milk Twister Melkopschuimers
CA6500/60 t.w.v. € 69,99 ('Prijs/Prijzen').

16. Op vrijdag 26 april 2019 zullen door middel van één (1) trekking uit alle Foto's en Filmpjes die
voldoen aan de bepalingen in deze Actievoorwaarden en in de Actieperiode zijn gedeeld zoals
hiervoor onder 8. beschreven – op onpartijdige en willekeurige wijze – vijfhonderd (500)
winnaars worden aangewezen die als winnaar recht hebben op één (1) van de Prijzen, verdeeld
over de in onder 15. genoemde categorieën en aantallen te winnen Prijzen.
17. Mars neemt uiterlijk binnen twee (2) weken na het einde van de Actieperiode contact op met de
winnaars van een Prijs door middel van het sturen van een privébericht via de Facebook® of
Instagram® pagina van deze winnaars, waarin de winnaars zullen worden gevraagd hun
adresgegevens te verstrekken.
18. Een winnaar heeft zeven (7) dagen na ontvangst van het privébericht van Mars de tijd om de
Prijs te claimen door de gevraagde contactgegevens te verstrekken via de link naar de
contactpagina op de Website.
19. De Prijs zal, voor rekening van Mars, binnen twee weken nadat de winnaar de
(contact)gegevens op de aangegeven aan Mars heeft verstrekt worden bezorgd op het
woonadres dat door de desbetreffende winnaar is aangegeven op de contactpagina op de
Website.
20. Indien de Prijs niet tijdig wordt geclaimd, een winnaar de gevraagde contactgegevens niet
(tijdig) of niet correct op de aangegeven wijze aan Mars verstrekt, de Prijs wordt geweigerd of
om een andere reden – buiten de schuld van Mars - niet kan worden uitgereikt, vervalt de Prijs
aan Mars en heeft Mars het recht de Prijs toe te kennen aan een andere Deelnemer.
21. Mocht de Prijs onverhoopt om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, dan zal er een
soortgelijke prijs met een overeenkomstige waarde uitgereikt worden.
22.

IV.

De Prijs is persoonsgebonden en kan niet (geheel of gedeeltelijk) worden ingewisseld voor geld
en/of voor andere diensten of producten.

Aansprakelijkheid
23. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele
eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet,
de goede zeden en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins
aanstootgevende teksten en/of beelden bevat, geen pornografische beelden bevat, geen
beelden bevat van jongeren onder de zestien (16) jaar, en geen inbreuk maakt op de
persoonlijke levenssfeer van derden.
24. Mars besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van
haar Website en de Facebook® en Instagram® pagina van Twix® Nederland. Desondanks kan het
voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Mars is niet
verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website, en
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de Facebook® en Instagram® pagina van Twix® Nederland of andere door Mars openbaar
gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook.
25. Mars is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband
houdt met de Actie (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het gebruik maken van de
Prijzen).
26. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Mars gelden eveneens voor door Mars
ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
V.

Privacy
27. De Winnaar dient door middel van een privébericht via de Facebook® of Instagram® pagina van
TWIX® Nederland (contact)gegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door Mars
en onder verantwoordelijkheid van Mars uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie. De
gegevens worden na afloop van de Actie door Mars verwijderd zodra ze niet meer voor de goede
uitvoering van de Actie benodigd zijn.
28. Mars houdt zich bij het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens aan haar privacybeleid.
Het privacybeleid is te raadplegen, downloaden en printen via de website http://
www.mars.com/global/policies/privacy/pp-dutch.aspx. Deelnemers aan deze Actie worden
geacht akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in het privacybeleid.

VI. Slotbepalingen
29. Mars is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van
reden deze Actie te staken, zonder dat Mars daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden
dan wel staking van deze Actie, zal door Mars bekend worden gemaakt op de Website.
30.

Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig of vernietigbaar worden
verklaard, is Mars gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel
mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benaderen zonder zelf
nietig of vernietigbaar te zijn.

31. De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen van 1 januari 2014.
32. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting ingevolge de Wet op de Kansspelbelasting, is voor
rekening van Mars.
33.

De Actie is niet verbonden met Facebook® of Instagram® en wordt op geen enkele wijze
gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook® of Instagram®. Door deelname aan de
Actie accepteert u dat Facebook® en Instagram® op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor
welke schade dan ook in verband met (uw deelname aan) de Actie, en vrijwaart u Facebook® en
Instagram® tegen alle mogelijke aanspraken ter zake.

34.

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan contact
worden opgenomen met Mars, via het contactformulier op de Website. Als een klacht
onverhoopt niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan een schriftelijke klacht worden
ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.

35. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
© Actievoorwaarden: versie 8 februari 2019
Mars Nederland B.V.
! /3
3

