Actievoorwaarden Offley Port ‘Win 1 van de 25 Offley kookworkshops’
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Win 1 van de 25 Offley kookworkshops, hierna te
noemen ‘actie’.
Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van
deze actievoorwaarden en daarmee in te stemmen. Betwisting van de actievoorwaarden zal niet in
overweging worden genomen. De actievoorwaarden worden gepubliceerd op de actiewebsite
www.Offley.nl. De actie wordt georganiseerd door Bacardi Nederland B.V. te Gouda voor het merk
Offley Port.
Artikel 1 Algemeen
1. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen
worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de
organisatie aan te wijzen rechter.
2. Bacardi Nederland B.V. (vanaf nu ‘Offley Port’) heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en
zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) het recht deze actie te (laten) beëindigen en/of
(prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de
aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.Offley.nl worden geplaatst. Voor zover in
deze actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn voorzien, zal Offley Port, over deze gevallen
beslissen.
3. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de actieperiode
woonachtig zijn in Nederland en dus een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.
4. Alleen deelnemers met een leeftijd van 18 jaar of ouder kunnen aan deze actie deelnemen. Dit kan
middels identificatie worden geverifieerd.
Artikel 2 Gegevens
1. Deelnemers aan de actie zijn verplicht gevraagde persoonlijke gegevens correct, up-to-date en
volledig in te voeren.
2. Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf of anderen opgeven, komen niet in aanmerking
voor toekenning van de prijs en kunnen door de organisatie worden uitgesloten van deelname.
Artikel 3 Actie: Win 1 van de 25 Offley kookworkshops
Deze actie bestaat uit de mogelijkheid tot het winnen van één van de 25 (vijfentwintig) Offley
kookworkshops voor 2 (twee) personen. Dit houdt in: deelname voor 2 personen aan een door Offley
en Smulweb georganiseerde kookworkshop d.d. zaterdag 25 november 2017 in het Smulweb
Kookcollege te Amersfoort.
1. Deelname
- Deelnemen kan middels het bezoeken van de speciale actiepagina op www.Offley.nl. Hier vult
deelnemer de (unieke) actiecode en gegevens in. Actiecodes zijn te vinden op de neckhanger
behorende bij Offley Ruby, Offley Tawny en Offley White en worden door Offley direct en indirect
verspreid via diverse media zoals social media en nieuwsbrief.
- Medewerkers van Offley Port & Bacardi Nederland B.V., Smulweb & Younity Media en iedereen
die direct of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden,
zijn uitgesloten van deelname.
- Er zijn er geen kosten aan deelname verbonden.
- De winnaars geven door deelname aan deze actie Offley Port toestemming om eventueel
beeldmateriaal dat geschoten is tijdens de kookworkshop op 25 november 2017 - waarop
prijswinnaars in beeld zouden zijn - te gebruiken bij promotionele activiteiten.
2. Hoe en wanneer kan je meedoen?
De actie loopt van 22 juni 2017 t/m 15 oktober 2017. Je kan deelnemen aan deze actie door op de
actiepagina op www.Offley.nl zowel de actiecode als de eigen gegevens in te vullen en akkoord te
gaan met de actievoorwaarden.

3. Speelwijze
Deelnemers dienen hun naam, e-mailadres, geboortedatum & geslacht in te vullen. Alleen
inzendingen met volledig en juist ingevulde contactgegevens maken kans op het winnen van een van
de prijzen. Deelname is mogelijk tot en met 15 oktober 2017.
Op 16 oktober 2017 vindt de trekking Er worden dan 25 winnaars getrokken. Winnaars worden
binnen 48 uur na de trekking per e-mail op de hoogte gesteld.
4. Prijzen
Winnaars kunnen één van de 25 (vijfentwintig) Offley kookworkshops voor 2 personen winnen. De
winnaars worden op de hoogte gebracht middels een e-mailbericht aan het doorgegeven e-mailadres.
De winnaars van de prijzen dienen zich op verzoek van Offley Port binnen twee weken na verzoek te
legitimeren. Tevens zal hierbij een leeftijdsverificatie plaatsvinden. Bij enige vorm van twijfel of bij het
niet (tijdig) wettelijk kunnen legitimeren behoudt Offley Port zich het recht voor om zonder opgave van
reden en zonder melding vooraf, winnaars van verdere deelname uit te sluiten dan vervalt het recht
van de deelnemer op de prijs. De deelnemer doet hierbij voor alsdan afstand van enig recht met
betrekking tot de prijs.
Mocht de winnaar na 3 (drie) werkdagen niets van zich laten horen zal nog éénmalig contact worden
gezocht op het doorgegeven emailadres. De winnaar krijgt nogmaals de kans om zich binnen een
periode van 3 (drie) werkdagen te legitimeren. Na afloop van deze periode wordt hij uitgesloten als
winnaar van de actie.
Indien de winnaar onverhoopt verhinderd is op de datum van de kookworkshop, dan is de prijs
overdraagbaar. De winnaar dient de organisatie hier wel op voorhand van op de hoogte te stellen.
Winnaars krijgen een uitnodiging toegestuurd waarmee, in combinatie met een corresponderende
naam op de gastenlijst, toegang tot de kookworkshop kan worden verkregen.
Let op: Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele
promotionele activiteiten in het kader van deze actie en de prijsuitreiking daarvan.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. De
prijzen kunnen niet worden geruild of overgedragen worden aan derden.
Artikel 4 Materialen
Indien de deelnemer in het kader van deze actie ideeën of materialen (waaronder teksten) aan Offley
Port toestuurt, dan staat de deelnemer er voor in dat de materialen niet onrechtmatig zijn jegens
derden en niet in strijd zijn met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt. In het
bijzonder staat de deelnemer er voor in dat de materialen, of enig onderdeel daarvan:
Geen inbreuk maken op rechten van derden
Geen (gedeelte van ) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de deelnemer geen
toestemming heeft voor het gebruik
Geen materialen bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms-)
rechten rusten en waarvoor de Deelnemer geen toestemming heeft voor gebruik
Geen pornografisch materiaal bevatten en/of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch,
smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of
kunnen zijn
Beelden mogen een beeld van verantwoord genieten van alcoholhoudende dranken tonen en zetten
niet aan tot alcohol misbruik. Mochten er beelden worden geupload welke excessieve
alcoholconsumptie of situaties waar onverantwoorde consumptie wordt geaccepteerd wordt getoond
dan zullen deze worden verwijderd.
Geuploade of ingezonden beelden en/of teksten mogen geen verband hebben met individuele of
groepsgedragingen die anti-sociaal, gewelddadig of destructief zijn.
Geuploade of ingezonden beelden en/of teksten mogen niet in strijd zijn met de goede smaak en
mogen geen onfatsoenlijke, kleinerende of beledigende materialen bevatten.
Offley Port heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden het recht de materialen (of een deel daarvan)
te weigeren, te wijzigen, te vernietigen of daaraan geen prijs toe te kennen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en persoonsgegevens
1. Aansprakelijkheid
De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor: a. de verloren gegane
uitkomsten; en/of b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer; en/of c.
storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane
gegevens.
Offley Port en alle door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of
indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie. Specifiek: Offley Port is niet
aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van
deelname aan de actie of de inzet van de uitgekeerde prijzen.
Offley Port is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door
derden zoals telecom-operatoren, of door netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van
welke aard dan ook die foutmeldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen of
willekeurig toekennen van prijzen en levering tot gevolg hebben. Ook kan zij niet verantwoordelijk
gesteld worden voor vergissingen in het drukwerk of op de deelnemende verpakkingen.
Offley Port kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het staken of onderbreken van de actie als
gevolg van technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer van Offley Port vallen.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisatie aan de actie en het beheer van deze website
besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De organisatie is niet aansprakelijk
voor enig (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op
de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de
presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de
links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van de organisatie.
De website van de actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is
getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan
echter nimmer worden gegeven. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden,
zoals software-drivers en browser-plugins.
De organisatie van de actie is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van deze website. Personen
die misbruik maken van deze website, zullen op verzoek worden doorgegeven aan de autoriteiten.
2. Persoonsgegevens
De door de deelnemer(s) in verband met deze actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld
en opgenomen in een gegevensbestand conform de privacy policy en terms & conditions.
Artikel 6 Rechten Offley Port
1. Offley Port behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te schorten of te
beëindigen indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden of enige wettelijke
toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgaaf van reden, naar eigen inzicht
zonder dat Offley Port hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Offley Port behoudt zich tevens het recht voor om de actie (en actievoorwaarden) naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of
de prijzen die kunnen worden gewonnen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen
Artikel 7 Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig
mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking.
Bacardi Nederland B.V. / Offley Port
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 295, 2800 AG Gouda

