Actievoorwaarden Monsterboard – Monsterpitch

1. Monsterpitch
Aan de Monsterboard-actie ‘Monsterpitch’ waarbij deelnemers een Monsterfiets kunnen
winnen zijn actievoorwaarden verbonden. Door deel te nemen aan de Monsterpitch stem je
in met de actievoorwaarden.
2. Algemeen
•
•

•

De actie wordt georganiseerd door Monster Worldwide Netherlands B.V., gevestigd aan John
M. Keynesplein 1 te Amsterdam.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Monsterboard-actie om een Monsterfiets te
winnen door mee te doen aan de actie Monsterpitch tijdens de Nederlandse Carrièredagen
in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.
Deze actie loopt van vrijdag 23 november 2018 tot en met zondag 2 december 2018.

3. De actie en de prijs
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Meedoen aan de actie kan door op de Nederlandse Carrièredagen op de stand van
Monsterboard je eigen elevator pitch op te nemen.
Voor deelname aan de elevator pitch worden de deelnemers gevraagd een contactformulier
in te vullen inclusief een link naar de actievoorwaarden.
Met het invullen van het contactformulier en het opnemen van de elevator pitch op de stand
van Monsterboard op de Nederlandse Carrièredagen gaan deelnemers akkoord met deze
actievoorwaarden.
De elevator pitch wordt doorgeplaatst op de actiesite www.monsterpitch.nl waar mensen
kunnen stemmen op hun favoriete elevator pitch.
De elevator pitch kan ook worden gedeeld op persoonlijke social mediakanalen van
deelnemers of mensen die stemmen op de video’s, of door Monsterboard zelf.
Alle deelnemers die een elevator pitch opnemen op de stand van Monsterboard krijgen een
Monsterboard VR-bril, zo lang de voorraad strekt. De elevator pitch met de meeste stemmen
wint een Monsterfiets.
Monsterboard behoudt zich te allen tijde het recht voor een andere winnaar te kiezen dan de
video met de meeste stemmen.
De winnaar van de Monsterfiets ontvangt voor 10 december 2018 een e-mail dat hij/zij de
Monsterfiets heeft gewonnen. Ook wordt de winnende elevator pitch gedeeld via de social
mediakanalen van Monsterboard.
De winnaar van de Monsterfiets kan de fiets ophalen op het hoofdkantoor van Monster
Worldwide Netherlands B.V., gevestigd aan John M. Keynesplein 1 te Amsterdam.

4. Deelname
•

Alleen personen woonachtig in Nederland kunnen aanspraak maken op het winnen van de
Monsterfiets.
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•
•
•

•

Medewerkers van Monsterboard zijn uitgesloten van deelname.
Monsterboard behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers die niet conform de
actievoorwaarden handelen uit te sluiten van de actie.
Monsterboard is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de
opnameapparatuur op de stand van Monsterboard op de Nederlandse Carrièredagen,
actiesite www.monsterpitch.nl of computer of mobiele apparaten van de deelnemer
waardoor hij/zij niet afdoende aan de actie kan deelnemen.
Monsterboard kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen van
de opnameapparatuur op de stand van Monsterboard op de Nederlandse Carrièredagen, de
actiewebsite of social mediakanalen of voor enig technisch mankement en/of vertraging in
de internetverbinding.

5. Uitkering prijs
•

•

•
•

De winnaar van de Monsterfiets ontvangt voor 10 december 2018 een e-mail dat hij/zij
de Monsterfiets heeft gewonnen. Hij/zij wordt verzocht een afspraak te maken met de
Monsterboard-medewerker om de fiets op te halen op het hoofdkantoor van Monster
Worldwide Netherlands B.V., gevestigd aan John M. Keynesplein 1 te Amsterdam. De
winnaar moet zich kunnen legitimeren.
Mocht de winnaar voor 4 januari 2019 23.00 uur geen contact hebben opgenomen met
de Monsterboard-medewerker om een afspraak te maken om de fiets op te halen, dan
wint de deelnemer met de elevator pitch met de op één na meeste stemmen, of een
andere video door Monsterboard gekozen.
De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
De prijs is niet inwisselbaar voor contanten en kan niet omgeruild worden voor andere
producten en/of diensten.

6. Aansprakelijkheid
•
•

Monsterboard is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen en/of schade die
voortkomt/voortkomen uit deelname aan de actie.
De winnaar erkent dat deelname geheel voor eigen risico is. Monsterboard is niet
aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door
een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

7. Persoonsgegevens
•

De door deelnemers in verband met de actie aan Monsterboard verstrekte
(persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is
de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Monsterboard
toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor de organisatie en uitvoering
van de actie en toekomstige acties.

8. Rechten
•

Monsterboard is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving
de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen
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•
•
•
•

of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot
schadevergoeding gehouden te zijn jegens deelnemers.
Klachten inzake de actie kunnen worden ingediend bij de klantenservice van Monsterboard.
Over de prijs en uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Aan druk- en/of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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