
   

Actievoorwaarden ‘Win een iPad’      

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een iPad”, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd 

door Trae Lyx, onderdeel van PearlPaint BV gevestigd te Lelystad aan de Larserpoortweg 20, hierna te noemen: 

“PearlPaint” en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 39054749. 

Artikel 1 Algemeen  
1. Elke Trae Lyx gebruiker, woonachtig in Nederland, is gerechtigd om aan deze actie deel te nemen.  
2. Omschrijving van de actie: Via www.traelyx.nl/win-een-ipad vult de deelnemer zijn gegevens in en voegt hierbij een 

foto toe van het resultaat van een project waarvoor een Trae Lyx product is gebruikt. Het gebruikte Trae Lyx product 

moet hierbij op de foto staan, of er moet een kopie van de factuur/aanschafbon bijgevoegd worden bij de deelname. 

PearlPaint selecteert een winnaar uit de deelnemers en neemt contact op per mail voor het opvragen van zijn/haar 

adresgegevens. PearlPaint zal vervolgens de prijs naar de winnaar versturen.  
3. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient deze toestemming te hebben van de wettelijke vertegenwoordiger om 

mee te kunnen doen aan de actie.  
4. Medewerkers van PearlPaint, ingeschakelde derde(n), leveranciers en (medewerkers van) PearlPaint die betrokken zijn 

bij de actie, zijn uitgesloten van deelname.  
5. Deelname aan de actie is gratis.  
6. Het is niet mogelijk meer dan 1 (één) keer deel te nemen aan de actie. 
7. Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.  
8. Indien het vermoeden bestaat dat de deelnemer misbruik maakt van de actie, kan PearlPaint de gegevens op een lijst 

plaatsen waardoor (toekomstige) deelname aan acties van PearlPaint is uitgesloten.   
9. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

Artikel 2 Gegevens en privacy  
1. Uw deelname aan deze Actie is vrijwillig. Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan de Actie dan vragen wij u om 

bepaalde persoonsgegevens aan PearlPaint ter beschikking te stellen via het deelnameformulier www.traelyx.nl/win-een-

ipad: Voor en achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres. De gegevens die worden verzameld in het kader van de Actie 

zullen worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van de Actie; in het bijzonder het contact opnemen met de 

winnaar voor het versturen van de prijs.  
2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.  
3. PearlPaint neemt per mail contact op met de winnaar op basis van de door de deelnemer ingevulde en bevestigde 

gegevens. De prijs wordt vervolgens verzonden naar de adresgegevens die de winnaar per mail zal toesturen naar 

PearlPaint. Als blijkt dat deze gegevens niet correct zijn ingevuld en bevestigd, waardoor de prijs aan de verkeerde 

persoon wordt gegeven, is een correctie niet meer mogelijk en wordt de prijs niet nogmaals geleverd. 
4. De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren en de respons op de actie te meten.   
6. De persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt in het kader van de Actie zullen worden opgeslagen door 

PearlPaint in Nederland. PearlPaint zorgt voor passende organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen 

om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. 

PearlPaint houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming 

persoonsgegevens.   
7. De deelnemer stuurt één of meerdere foto’s in om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan de actie 

verleent de deelnemer aan PearlPaint het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik 

door PearlPaint. (Hieronder in ieder geval verstaan: alle social media accounts van PearlPaint en bijbehorende merken, 

alle websites van PearlPaint en bijbehorende merken en advertenties en persberichten die onder verantwoording van 

PearlPaint geplaatst/geproduceerd worden in externe media).  
8. PearlPaint is gerechtigd om het aangeleverde fotomateriaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen. 
9. De deelnemer vrijwaart PearlPaint voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn van de 

ingestuurde foto’s.  
10. De deelnemer vrijwaart PearlPaint voor claims van geportretteerden op de ingestuurde foto’s. 

Artikel 3 Actieperiode en deelname  
1. De actieperiode loopt van 23 maart 2020 t/m 31 Mei 2020. Deelnemers kunnen gedurende de periode deelnemen via 

www.traelyx.nl/win-een-ipad  
2. Deelnemers kunnen, zolang de actieperiode loopt, één keer per emailadres/persoon deelnemen aan de actie.  
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Artikel 4 Prijs 

1. De prijs die de deelnemers kunnen winnen is één Apple iPad (2019) 32GB Wifi.  

2. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te 

keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de 

prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is PearlPaint gerechtigd een 

andere winnaar te trekken. 

3. PearlPaint streeft ernaar binnen 14 dagen na afloop van de actieperiode een winnaar te selecteren door willekeurige 

loting onder de deelnemers. PearlPaint zal per mail contact opnemen met deze deelnemer voor het opvragen van de 

adresgegevens en de prijs naar deze deelnemer sturen. Indien PearlPaint geen reactie heeft ontvangen van de deelnemer 

binnen 14 dagen na het vragen om de adresgegevens, heeft de deelnemer geen recht meer op de prijs. Alsdan is 

PearlPaint gerechtigd een andere winnaar te trekken. 

4. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door PearlPaint of een ander daartoe aangestelde partij. In het 

laatste geval is PearlPaint niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van 

de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald. 

5. PearlPaint is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld 

vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een 

medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, 

zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). PearlPaint kan 

niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in 

ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of 

verzendbedrijf is achtergelaten. 

Artikel 5 Klachten  

1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan 

PearlPaint. PearlPaint zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 

is af te handelen.  

Artikel 6 Diversen  
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door PearlPaint worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving, zonder 
dat PearlPaint daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De aangepaste 
voorwaarden zullen wij aankondigen op www.traelyx.nl/win-een-ipad 
2. PearlPaint is gerechtigd om de actie op ieder moment stop te zetten, zonder dat PearlPaint daardoor op enigerlei wijze 
tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.  
3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Alsdan zal een nieuwe bepaling worden 
vastgesteld ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de 
nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.  
5. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of 
anderszins verband houden met de actie of www.traelyx.nl/win-een-ipad worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechter.  
 
Artikel 7 Contactgegevens  

PearlPaint B.V., Larserpoortweg 20, 8218 NK Lelystad, tel.  +31 (0)320 28 53 57, advies@bichemie.nl  
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