ACTIEVOORWAARDEN WINACTIE ARDBEG THE BASTARD BBQ

DEFINITIES
In deze Actievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven:
“Aanbieder” is Moët Hennessy Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 32027920, gevestigd op de Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN Baarn.
“Actie” is de Ardbeg The Bastard BBQ actie, waarbij Deelnemers kans maken op het winnen van één van
de beschikbare Prijzen indien zij binnen de Looptijd bij één van de geselecteerde Verkopers hun deelname
bevestigen door een Overeenkomst met de Aanbieder te sluiten.
“Deelnemer” is de natuurlijke persoon die door middel van de aankoop van ten minste één (1) fles Ardbeg
Scotch Single Malt whisky bij één van de Verkopers en het invullen van de verzochte gegevens op het
deelnameformulier een overeenkomst tot deelname afsluit met de Aanbieder.
“Looptijd” is de periode van 20 juli 2020 t/m 30 augustus 2020 waarin deelname aan de Actie mogelijk is.
“Overeenkomst” is de overeenkomst tot deelname aan de Actie gesloten tussen de Deelnemer en de
Aanbieder.
“Prijs” is ofwel een The Bastard Compact barbecue t.w.v. € 599,- incl. BTW, ofwel een “We Can BBQ – 52
awesome recipes to become a bastard” boek t.w.v. € 16,95 incl. BTW.
“Verkoper” is één van de vijf (5) Ardbeg Embassy slijterijen, te weten Slijterij Frans Muthert, Wijn- en
Whiskyspecialist Van der Boog, Van der Heijden Wijnen & Gedistilleerd, Woudenberg Dranken en DH17
Dranken Speciaalzaak.
“Whisky” betreft de kwaliteiten Wee Beastie, Ten Years Old en An Oa van het merk Ardbeg, de Scotch
single malt whisky van Islay in het merkenportfolio van Aanbieder.
“Winnaar” is de Deelnemer die een Prijs heeft gewonnen.

1. ALGEMEEN
1.1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie.
1.2. De Actie heeft als doel om het merk Ardbeg te promoten.
1.3. De Aanbieder behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop
te zetten of de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de
actievoorwaarden zal op de website van de Aanbieder (www.moethennessy.nl) worden
geplaatst, voorzien van een datum.
1.4. De Aanbieder en de Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze
Actievoorwaarden.
1.5. De Actie wordt aangeboden met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
2. DEELNAME
2.1. Deelname aan de Actie is enkel toegestaan aan Deelnemers van 18 jaar of ouder.
2.2. Deelname aan de Actie is enkel toegestaan aan personen met een geldige woon- of
verblijfplaats in Nederland.
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Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn medewerkers van de Aanbieder en de Verkoper,
alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is
bij deze Actie.
Deelname aan de Actie is geheel kosteloos.
Deelname aan de Actie is mogelijk van maandag 20 juli 2020 t/m zondag 30 augustus 2020.
Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze Actievoorwaarden.
De Deelnemer dient zijn of haar correcte gegevens in te vullen op het deelnameformulier en
deze in te leveren bij het personeel aanwezig in de winkel van de Verkoper. Aanbieder en/of
Verkoper zijn niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de Deelnemer verstrekte
gegevens.
Deelnameformulieren van de Aanbieder zijn beschikbaar in de winkels van de Verkopers.
Deelnameformulieren zijn niet digitaal beschikbaar in geval van een online aankoop bij de
Verkopers. In geval van een online aankoop kunt u met bewijs dat u de aankoop binnen de
Looptijd van de Actie bij de Verkoper heeft gedaan in de winkel vragen om een
deelnameformulier.
Verkoper noch Aanbieder zijn aansprakelijk in het geval dat de deelnameformulieren en/of
Ardbeg whisky niet meer voorradig zijn. Deelname is mogelijk binnen de Looptijd zolang de
voorraad strekt.
Iedere aangekochte fles Whisky geeft recht op een kans op deelname aan de Actie.
In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt
de Aanbieder zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van deelname.
De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer te vragen naar zijn of haar aankoopbon
waarop de daadwerkelijke aankoop van de fles Whisky staat. Indien de Deelnemer niet in staat
is de aankoopbon aan Aanbieder te overleggen staat het Aanbieder vrij om de Deelnemer uit te
sluiten van verdere deelname en/of te diskwalificeren.

3. PRIJZEN
3.1. In totaal zijn er vijfentwintig (25) prijzen te winnen. Vijf (5) maal The Bastard Compact barbecue
t.w.v. € 599,- incl. BTW, en twintig (20) maal een “We Can BBQ – 52 awesome recipes to
become a bastard” boek t.w.v. € 16,95 incl. BTW. Bij iedere Verkoper zal eenvijfde deel van de
Prijzen gewonnen kunnen worden, dus één (1) The Bastard Compact barbecue en vijf (5) “We
Can BBQ” boeken.
3.2. De Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering van een Prijs door de Winnaar geldt
geen vervangingswaarde, de Prijs vervalt in dat geval aan de Aanbieder.
3.3. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de
Aanbieder.
3.4. De aanwijzing van de Winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige loting onder
alle ingeleverde deelnameformulieren per Verkoper.
3.5. De winnende Deelnemers worden uiterlijk vrijdag 11 september 2020 geïnformeerd indien hij/zij
een Prijs heeft gewonnen. Met de Winnaars wordt contact opgenomen via e-mail voor de
levering van de Prijs.
3.6. De Winnaar heeft tot uiterlijk 10 werkdagen na verzending van de e-mail de gelegenheid om de
Prijs te accepteren, daarna zal tot trekking van een andere Winnaar worden overgegaan.
3.7. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
4.1. De Deelnemer geeft door het compleet invullen van het deelnameformulier toestemming aan de
Aanbieder tot verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens.
4.2. De Aanbieder zal de gegevens van de Deelnemer verwerken om de Deelname aan de Actie te
registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de Actievoorwaarden en om
de eventueel toegekende Prijzen aan de Deelnemer toe te sturen.
4.3. De gegevens ingevuld door Deelnemer op het deelnameformulier worden drie maanden na
afloop van de Actie en het bekendmaken van de Winnaars vernietigd, behoudens de

persoonsgegevens die door Aanbieder worden opgeslagen in verband met een aanmelding voor
de nieuwsbrief door de Deelnemer.
4.4. Aanbieder zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de
privacy regels van Moët Hennessy, welke te vinden zijn op https://www.moethennessy.nl/wpcontent/uploads/www.moethennessy.nl-MHNL-Privacy-cookies-Notice-v19.10.2018-NL.pdf.
4.5. De persoonsgegevens van Winnaars worden niet verstrekt aan partners of derden, behoudens
voor zover dit voor uitreiking van de Prijzen noodzakelijk is of – indien de Deelnemer zich
daarvoor heeft aangemeld - benodigd is voor het versturen van de nieuwsbrief.
5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1. De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of
reiskosten die de Winnaars eventueel moeten maken in bevangd met de Deelname aan deze
Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de Prijs.
5.2. De Aanbieder noch Verkoper is verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door
haar te verstrekken Prijzen. De Aanbieder verleent geen eigen garanties op de verstrekte Prijzen
buiten de eventuele fabrieksarantie van de producent van de Prijs.
5.3. De Aanbieder noch Verkoper is aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct, veroorzaakt
door de door haar uitgekeerde Prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen
en/of personen, als gevolg van gebruikt of inzet van de uitgkeerde Prijs.
5.4. De Aanbieder noch Verkoper kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,
computerhardware- of softwarestoringen waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging
opleveren of verloren gaan.
5.5. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk.
Wijzigingen, type- en zetfouten zijn voorbehouden.
5.6. De Aanbieder en aan haar gelieerde vernootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade
voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie,
tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder.
5.7. Ieder aansprakelijkheid van de Aanbieder wordt, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld
aan de zijde van de Aanbieder, nadrukkelijk uitgesloten.
6. SLOTBEPALINGEN & CONTACT
6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten,
afbeeldingen, lay-out, sofrtware of overige informatie komen toe aan de Aanbieder.
6.2. Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aan de daartoe
bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd.
6.3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact
opnemen met het kantoor van Moet Hennessy Nederland B.V. op mailadres
nederland@moethennessy.com of per telefoon 035-6946014.
Aldus opgemaakt te Baarn, 17 juli 2020.

