ACTIEVOORWAARDEN YVES ROCHER – PRIJZENFESTIVAL “E-Bike”
Artikel 1 – Definities
1.1 Actie: promotionele loterij zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven.
1.2 Actieperiode: de hierna in artikel 3.3. bedoelde periode waarin de Deelnemer kan deelnemen
aan de Actie.
1.3 Actievoorwaarden: deze Actievoorwaarden betreffende de Actie Yves Rocher – “Prijzenfestival:
E-Bike”
1.4 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze
Actievoorwaarden ook toe is gerechtigd.
1.5 Prijs: de hierna in artikel 4.1 beschreven Prijs.
1.6 Yves Rocher: de onderneming Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rochers S.A., met
maatschappelijke zetel te Rue du Follet, 50 Kain (7540) en ondernemingsnummer BE 0405-912732, gebruiker van deze Actievoorwaarden en organisator van de Actie.
1.7 Winnaar: de Deelnemer die op de hierna in artikel 5 vastgestelde wijze een Prijs krijgt
toegewezen.

Artikel 2 Deelname
2.1 Deelname aan de Actie is persoonlijk, gratis en geheel vrijblijvend.
2.2 Iedere klant van Yves Rocher met een Yves Rocher klantnummer en met een vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland mag deelnemen aan de Actie. Yves Rocher is gerechtigd hiervan
bewijs te vragen. Het klantnummer is het deelnamenummer.
2.3 Medewerkers van Yves Rocher, van een aan Yves Rocher gelieerde onderneming, alsmede alle
personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of de Prijs of de (indirecte)
aanbieder van de Prijs betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.
2.4 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de Actievoorwaarden is Yves Rocher
gerechtigd Deelnemers(groepen) uit te sluiten.
2.5 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
2.6 Deelnemers kunnen éénmaal per periode deelnemen en maar één maal winnen over de
volledige periode van de actie. De winnaars worden persoonlijk schriftelijk gecontacteerd
(uiterlijk 4 weken na sluiting van het prijzenfestival).
2.7 Yves Rocher behoudt zich het recht voor om voor promotionele doeleinden gebruik te maken
van de naam, het adres, foto´s etc. van de Winnaars.

Artikel 3 – De Actie
3.1 Deelname aan de Actie “Prijzenfestival: E-Bike” is mogelijk op volgende manier: de deelnemer
kan meedoen aan de Actie via het plaatsen van haar of zijn bestelling via de website yvesrocher.nl/bestellen of per telefoon via 035-609 11 22. Of de Deelnemer stuurt haar/zijn
deelnamecoupon en/of bestelbon in de bijgevoegde retourenvelop terug naar Yves Rocher.
3.2 Indien de Deelnemer geen producten bestelt, dan dient de Deelnemer de deelnamecoupon in
een gefrankeerde envelop de sturen aan: Prijsvraagbureau (Yves Rocher), Postbus 2222, 3760 CE
Soest.
3.3 Actieperiode: de uiterste datum dat de deelnamecoupon dan wel de bestelling ontvangen dient
te zijn door Yves Rocher is 30 mei 2018.
3.4 Yves Rocher heeft deze Actie georganiseerd om haar schoonheidsproducten op aantrekkelijke
wijze onder uw aandacht te brengen.

Artikel 4 – Prijs
4.1 Prijs: er zijn 5 hoofdprijzen. Iedere Winnaar ontvangt 1 E-Bike.
4.2 De Prijs is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet
overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Yves Rocher.

Artikel 5 - Winnaar
5.1 De notaris te Soest heeft aan 5 klantnummers bij akte de prijzen toegekend. De prijzen worden
aan de Winnaars uitgekeerd. De winnende nummers worden door de notaris tot de
bekendmaking geheim gehouden en zullen door de notaris op 16-06-2018 bekend worden
gemaakt.
5.2 De draagwijdte van de Actie is beperkt tot Nederland.
5.3 De Winnaars worden vóór 30-06-2018 persoonlijk ingelicht.
5.4 De Prijzen zullen uiterlijk 16-07-2018 aan de Winnaars worden uitgereikt.

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid
6.1 Yves Rocher is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten, aanvullende uitgaven die de
Deelnemer zou moet maken in verband met (het uitkeren of gebruik van) de Prijs, uitgezonderd
de verzendingskosten voor de eerste verzending.
6.2 Yves Rocher, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn,
behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren
van of het gebruik van) de Prijs of deelname aan de Actie.

6.3 Yves Rocher, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn,
behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door situaties van
overmacht, met name situaties veroorzaakt door omstandigheden buiten haar wil om zoals
storingen (van welke aard dan ook) in de postverwerking, de software, de computer, het
netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te
laat door Yves Rocher wordt ontvangen.
6.4 Yves Rocher sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) met betrekking tot
de uitgekeerde Prijs uit. Yves Rocher is niet aansprakelijk indien de Prijs later dan aangekondigd
wordt ontvangen.

Artikel 7 - Klachten
7.1 Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 100 weken na de bekendmaking van de Winnaars bij
Yves Rocher ingediend te worden.

Artikel 8 – Slotbepalingen
8.1. De Actie is georganiseerd in overeenstemming met de code voor Sweepstakes, opgenomen in
de Nederlandse Reclame Code.
8.2 Yves Rocher is gerechtigd deze Actievoorwaarden zonder opgave van reden te wijzigen of de
Actie te annuleren.
8.3 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.4 De bevoegde rechter te Utrecht, Nederland is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele
geschillen tussen Yves Rocher en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling
overleg hebben gevoerd.

