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Algemene Wedstrijdvoorwaarden 

 
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG - gelieerde entiteit STAEDTLER BENELUX NV – C. Van 

Kerckhovenstraat 110 – 2880 Bornem - organiseert een wedstrijd op haar website 

www.staedtler.be – Noris Anniversary – Verjaardagskaart. 

 

STAEDTLER Benelux laat deelnemers uitsluitend deelnemen aan de wedstrijd in 

overeenstemming met de volgende voorwaarden; door deel te nemen aan de wedstrijd stemt 

de deelnemer in met deze wedstrijdvoorwaarden: 

 
1. De organisator van de wedstrijd is STAEDTLER Benelux, C. Van Kerckhovenstraat 

110 – 2880 Bornem, (hierna 'STAEDTLER' genoemd). 

 
2. De Wedstrijd houdt in geen enkel opzicht verband met Facebook of Instagram en 

wordt niet gesponsord, gesteund of georganiseerd door Facebook of Instagram. De 

deelnemer vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle eventuele vorderingen die er 

tegen Facebook of Instagram ingesteld zouden worden in verband met het verloop 

van de wedstrijd. 

 
3. Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn en moeten permanent verblijven in een 

van de volgende landen om in aanmerking te komen voor deelname: 

 

• België, 

• Nederland, 

• Luxemburg. 

 
4. Werknemers van STAEDTLER en van aan STAEDTLER gelieerde bedrijven alsook 

personen die nauw verbonden zijn met voormelde entiteiten en andere personen die 

betrokken waren bij het ontwerp en de implementatie van deze wedstrijd, zijn 

uitgesloten van deelname. 

 
5. Aan de wedstrijd kan uitsluitend deelgenomen worden via Instagram. Deelnemers 

moeten een eigen Instagram-account hebben om te kunnen deelnemen via 

Instagram. 

 
6. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis en niet gelinkt aan eender welke aankoop van 

goederen of diensten. 

 
7. De wedstrijd begint op 01/08/2021 om 00:00 CET en eindigt op 16/08/2021 om 23:59 

CET (hierna de 'wedstrijdperiode' genoemd). 

 
8. Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten deelnemers hun eigen Noris Anniversary 

verjaardagskaart creëren en deze met de  hashtag #happybirthadynoris  op

http://www.staedtler.be/
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Instagram posten en staedtler_benelux taggen. 

 
9. Deelnemers mogen meermaals deelnemen; er zal echter maar één prijs per persoon 

per week toegekend worden. 

 
10. De winnaars zullen een Noris Anniversary blisterkaart ontvangen. Er zullen 20 

winnaars geselecteerd worden door een onafhankelijke jury. De winnaars zullen 

bekend gemaakt worden op 20/08/2021. 

 
11. De prijzen zijn niet verkoopbaar, niet inwisselbaar en niet overdraagbaar. 

STAEDTLER behoudt zich het recht voor om een prijs met een andere prijs van 

gelijke waarde te vervangen. Een volledige of gedeeltelijke uitbetaling van prijzen in 

contanten alsook eender welke compensatie voor een gewonnen prijs zijn 

uitgesloten. Prijsvorderingen mogen niet overgedragen worden. 

 
12. Elke foto die door deelnemers ingestuurd werd, moet inhoudelijk verband houden met 

de wedstrijd, mag niet immoreel of strafrechtelijk relevant zijn en mag verder ook 

geenszins de toepasselijke wetgeving of de eigendommen of  persoonlijke rechten 

van derden schenden. 

 
13. STAEDTLER behoudt zich het recht voor om foto's van de wedstrijd uit te sluiten en 

foto's te verwijderen, als ze niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen. De 

deelnemer vrijwaart STAEDTLER hierbij tegen alle eventuele vorderingen die derden 

tegen STAEDTLER zouden indienen omwille van een schending van hun rechten. 

 
14. De deelnemer bevestigt dat zijn/haar foto vrij is van auteursrechten, naburige rechten 

en andere rechten van derden. 

 
15. De deelnemer kent STAEDTLER het recht toe om de foto te gebruiken en te 

verspreiden in online en offline media, waaronder voor economische doeleinden, en 

om deze op andere manieren toegankelijk te maken voor derden (bv. via andere 

sociale-mediakanalen). Hiertoe staat het STAEDTLER vrij om de foto te bewerken en 

– indien nodig – derden gebruiksrechten op de foto toe te kennen. Deze rechten 

worden gratis toegekend en zonder enige beperking qua ruimte, inhoud en tijd. 

 
16. Winnaars worden bekendgemaakt in een reactie onder de winnende foto die naar 

Instagram geüpload werd met #happybirthdaynoris en deze reactie zal ook informatie 

bevatten over de manier waarop prijzen geclaimd kunnen worden.. Als een winnende 

deelnemer geen contact opneemt  binnen 7 dagen na ervan in kennis te zijn gesteld 

dat hij gewonnen heeft, vervalt de claim ten aanzien van de respectieve prijs. 

STAEDTLER heeft in dat geval het recht om een andere winnaar te zoeken onder de 

deelnemers. De formaliteiten van hoe prijzen overhandigd worden, zullen individueel 

afgesproken worden met de winnaars. STAEDTLER aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid in het geval er  kennisgevingen aan winnaars verloren zouden gaan 

bij hun elektronische  overdracht 
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en/of niet ontvangen zouden worden door de winnaar omwille van redenen waarvoor 

STAEDTLER niet verantwoordelijk is. 

 
17. Prijzen worden per post naar de winnende deelnemers opgestuurd. STAEDTLER 

aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval er prijzen verloren zouden gaan in de 

post en/of niet ontvangen zouden worden door de winnaar omwille van redenen 

waarvoor STAEDTLER niet verantwoordelijk is. 

 
18. STAEDTLER heeft het recht om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten zonder 

hiervoor een reden te moeten opgeven, als ze een inbreuk plegen op de  

toepasselijke wetgeving of de huidige wedstrijdvoorwaarden, als ze foutieve, 

misleidende of bedrieglijke informatie opgeven, als ze oneerlijke middelen gebruiken 

en/of als ze de resultaten proberen te manipuleren. 

 
19. Voor zover er persoonlijke gegevens van deelnemers (bv. (account)naam, e- 

mailadres, adres, gebruikers-ID, profielfoto) verzameld, verwerkt of gebruikt worden, 

gebeurt dat uitsluitend door STAEDTLER met het oog op het verloop van de 

wedstrijd. Ze kunnen meegedeeld worden aan derden (met name transportbedrijven) 

met het oog op het verzenden van de prijzen. Na afloop van de wedstrijd worden alle 

persoonsgegevens verwijderd. Er kan op elk moment bezwaar gemaakt  worden 

tegen het gebruik van persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar 

datenschutz@staedtler.com. Een dergelijk bezwaar betekent dan wel het einde van 

de deelname aan de wedstrijd. Verder info over beschering van persoonlijke 

gegevens kan gevonden worden op: Privacybeleid | STAEDTLER. 

 
20. STAEDTLER heeft het recht om de wedstrijd op eender welk moment stop te zetten 

of te beëindigen. Dit is met name van toepassing, als 

a) de gebruiksvoorwaarden of richtlijnen van Instagram in de loop van de wedstrijd 

zouden veranderen en het plaatsvinden van de wedstrijd niet toegestaan zou zijn 

krachtens de op dat moment van toepassing wordende regels van Instagram; 

b) technische problemen een stopzetting noodzakelijk maken; of 

c) vastgesteld wordt dat de wedstrijd gemanipuleerd werd of als een eerlijk  en 

correct verloop van de wedstrijd niet langer gewaarborgd kan worden omwille van 

eender welke reden, in het bijzonder bij defecte hardware of software, 

programmeringsfouten, computervirussen, ongeoorloofde toegang  door derden 

en mechanische, technische of juridische kwesties. 

 
21. Afgezien van de voorliggende deelnamevoorwaarden wordt de relatie tussen 

STAEDTLER, de deelnemer en Instagram eveneens beheerst door de 

gebruiksvoorwaarden en privacyrichtlijnen van Instagram [Gebruiksvoorwaarden | 

Instagram-helpcentrum (facebook.com)]. 

 

22. Tenzij anders vereist door dwingende nationale wetgeving van de verblijfplaats van  

de deelnemer, is alleen de belgische wetgeving van toepassing. 

https://www.staedtler.com/be/nl/legal/privacybeleid/
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511

