
Knop 'VERZENDEN' 
 
□ *Door deel te nemen aan deze competitie, bevestig ik dat ik de algemene voorwaarden van EPSON heb gelezen en 
begrepen, en dat ik deze accepteer. 
□ *Ik verklaar dat ik ouder dan 18 jaar ben en dat ik toestemming verleen voor het gebruik van mijn persoonlijke gegevens 
door Epson, de Organisator en enquête-host, Typeform, van deze survey en competitie.    
 
*De vakjes moeten aangevinkt zijn om deel te nemen aan de prijsvraag. 
 
 
Algemene voorwaarden 

 
De prijsvraag 

1. Deelname aan de competitie is mogelijk via online registratie en de deelnameperiode loopt van 25 september 
2017 t/m 23 oktober 2017 (tot 20:00 uur GMT +4).  
 

 Om deel te nemen aan de competitie, moeten deelnemers een vragenlijst invullen door te klikken op deze link: 
https://itsyourchoice.typeform.com/to/PYSesX en, naar beste weten en kunnen, antwoord geven op de vraag 
“Welke technologische trend zal volgens u de komende 10 jaar de grootste impact hebben op uw bedrijfssector?”  
 

a. Voor Nederland, Noorwegen, Finland en Slowakijke wordt op 1 november 2017 willekeurg één winnaar 
per marktgebied geselecteerd uit het totaal van alle deelnemers afkomstig uit dit marktgebied 
gedurende de in paragraaf 1 (hierboven) genoemde promotieperiode. 

b. Voor Denemarken, België, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië, Griekenland en Tsjechië wordt een 
winnaar voor elk marktgebied geselecteerd op basis van het beste antwoord op de vraag die Epson 
stelde aan alle deelnemers afkomstig uit dit marktgebied gedurende de in paragraaf 1 (hierboven) 
genoemde promotieperiode. 

 
2. Als een winnaar niet kan worden gecontacteerd of de prijs als onleverbaar wordt teruggestuurd, verliest de 

winnaar alle rechten in en / of aan de prijs. 
 

3. Met de winnaar uit elk marktgebied zal contact worden opgenomen via het door hem of haar verstrekte e-
mailadres. Als de winnaar na 3 pogingen niet gecontacteerd kan worden, of als de winnaar om welke andere 
reden dan ook gediskwalificeerd wordt, zal de Organisator de betreffende prijs toewijzen aan een alternatieve 
winnaar die op dezelfde manier wordt geselecteerd. Er worden slechts drie (3) alternatieve winnaars 
geselecteerd, waarna de prijs niet zal worden vergeven. Het ontvangen van een prijs is afhankelijk van de 
naleving van deze voorwaarden. 

 
4. Door mee te doen aan de competitie, stemt u ermee in dat uw naam publiekelijk wordt vermeld op Twitter, 

LinkedIn, Facebook en de Epson-website als u de winnaar bent.   
 

5. Slechts één inschrijving per persoon is toegestaan. 
 
Prijs 

6. De prijs die aan deze competitie is verbonden, bestaat uit één Epson EH-TW5210 home cinema projector per 
marktgebied waarin de competitie wordt gehouden. De prijs wordt binnen 30 dagen na de selectie van de 
winnaar verzonden naar het door de winnaar verstrekte adres binnen de EU. 
 

7. U kunt alleen deelnemen aan de competitie als u een internetverbinding en een geldig e-mailaccount hebt.  
 

8. Bijkomende kosten en uitgaven verbonden aan de prijs van de competitie worden niet vergoed en de winnaar 
gaat ermee akkoord om dergelijke kosten zelf te dragen.   
 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/PYSesX


9. De prijs van de competitie is niet-overdraagbaar en er wordt geen geheel of gedeeltelijk alternatief in de vorm 
van contant geld, een restitutie of krediet geboden. Epson behoudt zich het recht voor om de prijs op elk gewenst 
moment te vervangen door een ander soortgelijk product van gelijke of hogere waarde. 
 

10. Deelname aan de competitie staat open voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, 
Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken, België, Nederland, Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije, 
Roemenië, Hongarije en Griekenland die 18 jaar of ouder zijn. 

   
11. Door deel te nemen aan deze competitie, accepteert u:  

a. dat u bent gebonden aan deze algemene voorwaarden; 
b. dat alle informatie die u in de vragenlijst hebt ingevuld waarheidsgetrouw, oorspronkelijk, actueel en 

volledig is naar beste eer en geweten. 
 

12. Alle beslissingen zijn definitief en bindend en hierover is geen correspondentie mogelijk. 
 

13. Epson behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van alle deelnemers te controleren en kan, geheel naar 
eigen goeddunken, elke deelnemer diskwalificeren die niet voldoet aan de geschiktheidsvereisten. 

 
14. Indien de prijs een belastbaar voordeel vormt, ligt de belastingplicht geheel bij de ontvanger. 

 
Beperkingen 

15. Epson-werknemers, de moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen of andere partijen die op enigerlei 
wijze zijn betrokken bij de ontwikkeling, productie of distributie van deze promotie, evenals de naaste 
familieleden (partner, ouders, broers of zussen, kinderen) en huisgenoten van dergelijke werknemers en/of 
betrokkenen, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze competitie. 

 
16. Inzendingen via tussenpersonen of derden zijn ongeldig. 

 
17. Epson aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die mogelijk zijn beschadigd of die om welke reden 

dan ook niet zijn ontvangen vóór de betreffende sluitingsdatum en -tijd. Bewijs van verzending wordt niet erkend 
als bewijs van ontvangst. 

 
18. U komt niet in aanmerking voor deelname: 

a. als u de vragenlijst niet in zijn volledigheid hebt voltooid en ingediend 
b. als u jonger bent dan 18 jaar  
c. als u niet woonachtig bent in de bovengenoemde EU-lidstaten 
d. als u niet voldoet aan deze voorwaarden. 

 
Persoonlijke gegevens 

19. Door uw deelname aan deze competitie stemt u ermee in dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens voor de 
deelname aan de competitie uitsluitend mogen worden bewaard en gebruikt door Epson of zijn 
vertegenwoordigers en leveranciers voor het uitvoeren van de competitie. Het privacybeleid van Epson kunt u 
vinden op www.epson.eu. Het privacybeleid van Typeforrn, de Epson-leverancier en hosting partij van de 
vragenlijst en competitie, kunt u vinden op typeform. 
 

20. U begrijpt dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt aan Epson en niet aan Twitter, LinkedIn of Facebook. 
 

21. De persoonlijke gegevens die tijdens deze competitie worden verzameld zullen worden verwerkt in 
overeenstemming met de toepasselijke lokale wet- en regelgeving en het privacybeleid van de Organisator.  
 

22. Op elk gewenst moment kunt u de Organisator verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, bij te 
werken, toe te lichten of te verwijderen door een e-mail te sturen naar de Organisator via het adres dat onderaan 
deze algemene voorwaarden wordt vermeld. Dit kan er echter toe leiden dat uw gegevens niet worden 
opgenomen in deze competitie. 

 

http://www.epson.eu/
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


Overig 
23. Epson behoudt zich het recht voor om zowel de competitie als deze voorwaarden zonder voorafgaande 

kennisgeving te annuleren of te wijzigen in het geval een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, situaties 
van overmacht of feitelijke dan wel verwachte niet-nakoming van de toepasselijke wet- of regelgeving of andere 
omstandigheden buiten de controle van Epson. Alle overige wijzigingen in de competitie worden zo spoedig 
mogelijk gecommuniceerd aan de deelnemers via Twitter, LinkedIn of Facebook. 
 

24. De competitie wordt op geen enkele manier gesponsord, aanbevolen of uitgevoerd door, noch bestaat er enig 
zakelijk verband met Twitter, LinkedIn of Facebook. 
 

25. Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetgeving van het land waar u woont, en de partijen zijn 
onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het land waar u woont. 
 

26. U kunt contact opnemen met de Organisator, Epson, via yourchoice@epson.eu. 
 

27. Prijzen zijn niet overdraagbaar en er wordt geen substitutie gedaan, behalve zoals hierin bepaald door eigen 
goeddunken van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen voor een 
prijs van gelijke of grotere waarde indien de aangewezen prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar zou zijn. 
De Organisator is aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele verloren, gestolen of misplaaste prijzen. 
Winnaars zijn verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten verbonden aan het ontvangen van de prijs en / of 
het gebruik daarvan. De Organisator behoudt zich het recht voor om een deel van de prijs te behouden die aan 
de desbetreffende fiscale autoriteiten moet worden verstrekt. 

 
Organisator: Epson Europe B.V. - Het correspondentieadres voor deze competitive is Westside, London Road, Apsley, 
Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD. 
 

mailto:yourchoice@epson.eu

