Algemene voorwaarden winactie DroidApp.nl
Bij deelname aan een prijsvraag of winactie van DroidApp.nl gaat de deelnemer akkoord met de
onderstaande algemene voorwaarden.
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Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn om kans te maken op de prijs/prijzen.
Wanneer de deelnemer onder de 16 jaar oud is, dient hij/zij toestemming te hebben
verkregen van zijn of haar ouders.
De actieperiode voor het stemmen voor de fotowedstrijd loopt van zaterdag 23 februari 2019
tot en met vrijdag 8 maart 2019. Deelnemen kan tot vrijdag 8 maart 23:59 uur. In het
weekend van 9 en 10 maart worden de winnaars bekend gemaakt.
Stemmers maken kans op een Honor 10 Lite smartphone.
Alle ingezonden foto’s die voldoen aan de voorwaarden zijn geselecteerd in de stem-tool. Bij
degenen die meerdere foto’s hebben ingezonden, telt alleen de eerst ingezonden foto.
Eén foto kan maximaal één prijs winnen.
Alleen inwoners van Nederland en België maken kans op de prijs. De prijs kan niet
verzonden worden naar andere landen dan Nederland en België. Medewerkers van DroidApp
zijn uitgesloten van deelname.
De deelnemer mag per naam en e-mailadres maximaal 1 keer meedoen per winactie of
prijsvraag. Wanneer dit meer dan 1 keer wordt gedaan, wordt de gebruiker uitgesloten van
deelname. Ook wanneer DroidApp.nl twijfelt aan de deelname kan de inzending ongeldig
verklaard worden.
De deelnemer dient haar e-mailadres achter te laten. Op deze manier kan de winnaar
benaderd worden.
De verzameling van deze persoonsgegevens vindt plaats conform de relevante wet- en
privacy regelgeving. Na het beëindigen van deze actie worden de persoonsgegevens uit ons
systeem verwijderd. DroidApp neemt via e-mail contact op met de winnaar.
Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Daarnaast is
de prijs niet overdraagbaar, niet inwisselbaar en niet uit te keren in geld.
De winnaar dient binnen 7 dagen nadat DroidApp de mail verzonden heeft reageren via de
mail. DroidApp zal de winnaar vragen naar adresgegevens. Indien de winnaar niet binnen 7
dagen reageert, behoudt DroidApp zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen.
De adresgegevens gebruiken we enkel voor de actie en zullen nergens anders voor gebruikt
worden. De naam en adresgegevens zullen eenmalig gebruikt worden om de prijs naar de
winnaar te versturen.
De gewonnen prijs zal na het ontvangen van de aanvullende informatie binnen enkele
weken toegestuurd worden.
DroidApp behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden, wanneer de deelnemer
één of meerdere voorwaarden heeft overtreden, de deelnemer te diskwalificeren of de prijs
niet uit te keren.
DroidApp behoudt zich het recht voor de winactie te allen tijde te beëindigen, te verlengen of
te wijzigen wanneer de actie niet in huidige vorm gecontinueerd kan worden.
De winnaar zal door een onafhankelijk instrument aangewezen worden. Alle deelnemers die
voldoen aan de actievoorwaarden dingen mee naar de prijs.
Deelname aan de winactie is kosteloos.

18. DroidApp is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een
deelname aan de actie. Ook is DroidApp niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de
prijzen noch voor schade die ontstaan is bij de verzending of levering van het product. Ook is
DroidApp niet aansprakelijk voor storingen in het netwerk, de hardware, software die
resulteren in verloren gegane gegevens.
19. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten ontleend worden.
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