
Voorwaarden van de Promotiecampagne van Brabantia Branding B.V. 
 
1.1 Toepasselijkheid 

1.1.1 Deze voorwaarden van de promotiecampagne zijn van toepassing op de 
promotiecampagne van Brabantia met de titel Brabantia ‘100 jaar, 100 verhalen’ (hierna 
te noemen: ‘de Promotiecampagne’). Deze voorwaarden van de promotiecampagne en 
andere informatie over de Promotiecampagne zijn beschikbaar op de website 
www.brabantia.com/100 (hierna te noemen: ‘de Promotiewebsite’). 
1.1.2 Brabantia handelt in overeenstemming met dwingendrechtelijke (inter)nationale 
voorschriften. 
1.1.3 De Promotiecampagne wordt georganiseerd door Brabantia Branding B.V. (hierna 
te noemen: ‘Brabantia’) ter promotie van Brabantia’s 100-jarig bestaan. Brabantia is 
gevestigd te De Haak 14, 5555 XK Valkenswaard, Nederland (Kamer van Koophandel nr. 
17028708). 
1.1.4 Door deel te nemen aan de Promotiecampagne stemt de Deelnemer ermee in zich 
te houden aan deze Voorwaarden van de Promotiecampagne. 

 
1.2 Nadere beschrijving van de Promotiecampagne 

1.2.1 De Promotiecampagne wordt gepubliceerd en voor de Deelnemers beschikbaar 
gesteld op de Promotiewebsite. 
1.2.2 De Promotiecampagne loopt van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 (hierna te 
noemen: 'de Promotieperiode'); buiten deze Promotieperiode is deelname aan de 
promotiecampagne niet mogelijk. 
1.2.3 Brabantia stelt de Promotiewebsite open aan de Deelnemer om persoonlijke 
Brabantia verhalen (tekst, afbeeldingen en/of video materiaal) in te sturen. De 
ingezonden verhalen worden door Brabantia gelezen, indien nodig herschreven, na 
goedkeuring door Deelnemer doorgeplaatst op de Promotiewebsite, en zijn vervolgens 
zichtbaar voor bezoekers van de Promotiewebsite. Brabantia behoudt zich het recht 
voor verhalen niet te publiceren op grond van kwetsende inhoud, ongeoorloofd gebruik 
van persoonsgegevens en/of andere data, of indien deze geen of naar de mening van 
Brabantia een te verwijderde relatie hebben met Brabantia. In geval een 
meningsverschil ontstaat tussen een Deelnemer en Brabantia, zal de beslissing van 
Brabantia bindend zijn.  
1.2.4 De Deelnemer garandeert dat door alle herkenbare (levende) personen in de 
ingezonden tekst, afbeeldingen en videomateriaal toestemming voor het publiceren is 
verleend. 
 
1.3 Deelname 
1.3.1 De Promotiecampagne staat open voor particuliere Deelnemers van 18 jaar en 
ouder, gedurende de Promotieperiode (artikel 1.2.2) uit alle landen. 
1.3.2 Herhaalde deelname aan de promotiecampagne is toegestaan, tenzij automatische 
systemen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot bots) voor dit doel worden gebruikt. 
1.3.3 Deelname aan deze Promotiecampagne is uitsluitend online mogelijk via de 
landingspagina www.brabantia.com/100, door het invoeren van persoonsgegevens en 
andere data en acceptatie van de Voorwaarden van de Promotiecampagne. 
1.3.4 Deelname aan de Promotiecampagne is gratis, afgezien van de eigen kosten van de 
Deelnemer voor toegang tot en gebruik van internet van zijn/haar serviceprovider. 

http://www.brabantia.com/100


1.3.5 Door deel te nemen aan de Promotiecampagne geeft de Deelnemer Brabantia het 
permanente recht om zijn/haar inzending te gebruiken, in gewijzigde of ongewijzigde 
vorm, voor welk medium dan ook. Brabantia is niet verplicht de naam van de Deelnemer 
daarbij te noemen. 

 

1.4 Aansprakelijkheid 

1.4.1 Deelname is voor eigen risico van de Deelnemer. De Deelnemer is verantwoordelijk 

voor de correcte invoer en verzending van gegevens. Brabantia garandeert onder andere 

niet dat de Promotiewebsite foutloos werkt en dat alle inzendingen correct en volledig 

zullen worden ontvangen en verwerkt. 

1.4.2 Brabantia is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de Deelnemer op 

welke manier dan ook lijdt als gevolg van deelname aan de Promotiecampagne, door 

onrechtmatig handelen van derden in samenhang met de Promotiewebsite en/of het 

automatiseringssysteem dat de gegevens verwerkt, of vanwege ontoegankelijkheid, 

wijziging of vernietiging van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hacken, 

kraken, toevoegen van programmatuur (virus of malware) of een DDOS-aanval. 

1.4.3 De Deelnemer garandeert dat hij/zij meerderjarig is en dat zijn/haar deelname en/of 

bijdrage geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of andere rechten van derden, 

niet anderszins onwettig is of zou kunnen zijn, en dat hij/zij Brabantia vrijwaart tegen 

vorderingen van derden in dat opzicht. 

1.4.4 Brabantia is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze 

Promotiecampagne. 

 

1.5 Voorbehoud 

1.5.1 Brabantia behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande of 

verdere kennisgeving: 

a) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Promotiecampagne indien zij van mening 

is dat zij misbruik maken van de Promotiecampagne, niet volgens deze 

Promotievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Promotiecampagne 

onrechtmatig proberen te beïnvloeden; 

b) aanpassingen en verbeteringen aan te brengen aan de Promotiewebsite of de toegang tot 

de Promotiewebsite te beperken en/of te beëindigen; 

c) deze Voorwaarden van de Promotiecampagne en/of andere bepalingen en voorwaarden 

te wijzigen of de Promotiecampagne eerder te beëindigen, indien zij dit noodzakelijk acht; 

d) de Promotiecampagne aan te passen, om te voldoen aan instructies en/of voorschriften 

van de overheid. Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen, type- en zetfouten; 

  

1.6 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

1.6.1 Op deze Promotiecampagne en de Voorwaarden van de Promotiecampagne is het 

Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechtbank in Nederland. In dit opzicht gelden de volgende uitzonderingen. Indien een 

particuliere Deelnemer zijn/haar hoofdverblijfplaats in een ander land heeft, zal het recht 

van dat land van toepassing zijn op deze Promotiecampagne en zullen eventuele daaruit 



voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde lokale rechtbank in dat land. 

1.6.2 Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Indien er verschillen zijn tussen 

een vertaling en de oorspronkelijke Nederlandse versie, heeft de Nederlandse versie 

voorrang. 

 

1.7 Persoonsgegevens 
1.7.1 De gegevens die Brabantia verzamelt en verwerkt ten behoeve van deze 
Promotiecampagne worden uitsluitend gebruikt voor deze Promotiecampagne en voor het 
verzenden van een e-mailbevestiging en een e-mail om Deelnemers op de hoogte te stellen 
dat hun verhaal geplaatst is op de Promotiewebsite. Persoonsgegevens worden na de 
Promotieperiode vernietigd. Brabantia verwerkt de gegevens van deze deelnemers in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de 
toepasselijke Nederlandse Uitvoeringswet. 
1.7.2 Brabantia verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met haar 

wettelijke verplichtingen. Brabantia’s privacy statement is vermeld op haar website 

brabantia.com. 

1.7.3 Vragen, klachten en verzoeken in verband met deze Promotiecampagne kunnen 

worden gericht aan brabantia100@brabantia.com. 

mailto:brabantia100@brabantia.com

