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Samengevatte Algemene voorwaarden: 

FR, BE, DK, DE, NL, SE, UK, ES, RO, US (uitgezonderd Florida & NY) & IN, alleen 18+. 29/03/2021 – 27/04/2021. 

Om mee te doen upload je naar Instagram een foto die jij hebt gemaakt en die past bij het thema van de week. 

Voeg de hashtag #TrueColors EN/OF de hashtag #TrueColors[het land waar je woont] toe, bijvoorbeeld 

#TrueColorsNederland (plus #TrueColoursComp alleen voor de VS, of #TrueColours en TrueColoursUK voor het 

VK). Hoofdprijzen Prijstrekking: 6 x vakantie in de vorm van wereldreis naar Azië, Afrika, Antarctica, Australië, 

Europa of de VS. Locaties worden willekeurig toegewezen. Prijzen Weekwedstrijd: 1 x OnePlus 9 Pro & OnePlus 

Swag/week. ES & RO zijn uitgesloten van de multi-nationale trekking voor de hoofdprijs. De VS & IN zijn 

uitgesloten van de Weekwedstrijden. 1 inzending per unieke foto per persoon. Organisator: OnePlus.  

 

Volledige Algemene voorwaarden  

1. Deze Actie is toegankelijk voor inwoners van Frankrijk, België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Zweden, 

het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Roemenië, de Verenigde Staten (met uitzondering van inwoners van Florida 

en New York) en India van 18 jaar en ouder, met uitzondering van werknemers van de Organisator, zijn 

agenten en iedereen die beroepsmatig bij deze Actie betrokken is.  

 

2. Deze Actie is opgesplitst in twee elementen: de Multi-nationale prijstrekking en de Weekwedstrijden. Zie de 

onderstaande tabel voor de elementen waarvoor je mag inzenden, afhankelijk van je land van verblijf:  

 

Inwoners van: Multi-nationale prijstrekking Weekwedstrijd 

Frankrijk ✓  ✓  

België ✓  ✓  

Denemarken ✓  ✓  

Duitsland ✓  ✓  

Nederland ✓  ✓  

Zweden ✓  ✓  

Verenigd Koninkrijk ✓  ✓  

Spanje  ✓  

Roemenië  ✓  

VS (Excl. Florida & NY) ✓   

India ✓   

 

 

3. Aankopen zijn niet verplicht, maar een stabiele internetverbinding en een geldig Instagram-account zijn wel 

noodzakelijk voor inzending.  

 

4. Actieperiodes:  

 

a. Multi-nationale prijstrekking: Inzenden is mogelijk vanaf 00:01 uur BST op 29 maart 2021 t/m 

23:59 uur BST op 30 april 2021. 

 

b. Weekwedstrijd: Inzenden is wekelijks mogelijk vanaf 00:01 uur BST op 02 april 2021 t/m 23:59 

uur BST op 29 april 2021. 
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5. Thema's en Actieperiodes Weekwedstrijd:  

Naam van thema `Datums 

True Attitude  02/04/2021 – 08/04/2021 

True Love 09/04/2021 – 15/04/2021 

True Freedom 16/04/2021 – 22/04/2021 

True You  23/04/2021 – 29/04/2021 

 

6. Deelname: 

a. Multi-nationale prijstrekking: 

i. Om mee te doen aan de Multi-nationale prijstrekking,meld je je aan bij je Instagram-

account (of je maakt er gratis een aan) en upload je een foto die jij hebt gemaakt 

waarop je echte kleuren te zien zijn. Voeg de hashtag #TrueColors toe, EN/OF de 

volgende hashtag:  

 

DK RO FR BE NL ES 

#TrueColorsDK #TrueColorsRomania #TrueColorsFrance #TrueColorsBE #TrueColorsNL #TrueColorsES 

#TrueColorDK #TrueColorRomania #TrueColorFrance #TrueColorBE #TrueColorNL #TrueColorES 

 

UK FI SE DE Wereldwijd 

#TrueColours #TrueColorsFinland #TrueColorsSweden #TrueColorsGermany #TrueColor 

#TrueColoursUK #TrueColorFinland #TrueColorSweden #TrueColorGermany  

#TrueColour #TrueColorsSuomi #TrueColorsSverige #TrueColorsDeutschland  

#TrueColourUK #TrueColorSuomi #TrueColorSverige #TrueColorDeutschland  

 

 

 

Inwoners van de VS moeten aan iedere inzending ook de hashtag #TrueColors 

#Competition toevoegen. 

 

ii. Meld je aan bij je Instagram-account en gebruik de OnePlus True Color-scannertool via 

http://findyourtruecolours.com (slechts één inzending mogelijk op deze manier) 

iii. Meld je aan bij je Twitter-account (of maak er gratis een aan) en upload een tweet met 

een foto die past bij het thema van de week waarvoor je inzendt. Voeg de hashtag 

#TrueColors EN/OF de bovenstaande hashtags toe. 

 

iv. Meld je aan bij je Facebook-account (of maak er gratis een aan) en upload een bericht 

met een foto die past bij het thema van de week waarvoor je inzendt. Voeg de hashtag 

#TrueColors EN/OF de bovenstaande hashtags toe. Het bericht moet worden geplaatst 

op een van de volgende Facebook-pagina's:  

▪ http://facebook.com/oneplus 

▪ http://facebook.com/oneplusunitedkingdom 

▪ http://facebook.com/oneplussuomi 

▪ http://facebook.com/oneplusdanmark 

▪ http://facebook.com/oneplusfr 

▪ http://facebook.com/onepluses 

▪ http://facebook.com/oneplusnederland 

▪ http://facebook.com/oneplus-romania-110778401052678 

▪ http://facebook.com/oneplussverige 

▪ http://facebook.com/oneplusdeutschland 

http://findyourtruecolours.com/
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b. Weekwedstrijden: 

i. Meld je aan bij je Instagram-account (of maak er gratis een aan) en upload een foto 

die jij hebt gemaakt en die past bij het thema van de week waarvoor je inzendt. Voeg 

de hashtag #TrueColors EN/OF de hashtag #TrueColors[het land waar je woont] toe. 

Voeg bijvoorbeeld de hashtag #TrueColorsFrance toe als je wilt inzenden voor de 

Weekwedstrijd van die week.  

 

 

7. Alle inzendingen moeten worden geplaatst door een profiel dat op 'openbaar' staat. Je moet je profiel tot 4 

weken na afloop van de Actieperiode op openbaar laten staan, zodat er contact met je kan worden 

opgenomen indien je als winnaar wordt geselecteerd. 

 

8. Er is geen limiet aan het aantal keren dat je mag inzenden voor de Actie. Wel moet iedere nieuwe inzending 

uniek zijn en passen bij het thema van de week.  

 

9. De prijzen:  

 

a. Multi-nationale prijstrekking: 6 x winnaar krijgt een vakantiereis op maat. 

i. 1 winnaar krijgt een reis in Azië.  

ii. 1 winnaar krijgt een reis in Europa. 

iii. 1 winnaar krijgt een reis in Australië. 

iv. 1 winnaar krijgt een reis in Afrika. 

v. 1 winnaar krijgt een reis in Antarctica. 

vi. 1 winnaar krijgt een reis in de VS. 

 

De bestemming van de winnaar wordt willekeurig geselecteerd, net als de winnaar. De specifieke prijs is 

afhankelijk van reisbeperkingen en visumvoorwaarden. De bestemming kan worden gewijzigd. De prijs omvat 

niet de kosten voor het ophalen van de prijs, reiskosten waarvoor de Sponsor niet expliciet vergoeding heeft 

toegezegd, kosten voor het maken van de inzending, gederfde inkomsten, belastingen die de winnaar moet 

betalen, of andere kosten waarvoor de Sponsor niet expliciet vergoeding heeft toegezegd.   

 

b. Weekwedstrijd: Per week wint 1 winnaar 1x OnePlus 9 Pro 1 x OnePlus Swag inclusief rugzak, 

waterfles en notitieboekje. Er zullen in totaal 4 winnaars van Weekwedstrijden zijn.  

 

10. Aanvullende deelname- en prijsgegevens en voorwaarden:  

a. Alleen inzendingen met minimaal één van de hashtags voor de Actie maken kans op de prijzen. 

b. Je kunt zo vaak inzenden als je wil. De foto van iedere inzending moet echter wel uniek zijn.  

c. Je mag alleen foto's indienen die je zelf hebt gemaakt. 

d. Let erop dat je bij het maken van de foto die je voor de inzending gebruikt niet onbevoegd op 

privé-terrein komt en toestemming hebt van alle personen die op de foto staan. Personen 

jonger dan 18 jaar mogen niet in een inzending voorkomen. 

e. Je mag geen inhoud toevoegen die lasterlijk, kwaadaardig of onfatsoenlijk is of andere 

ongepaste inhoud bevat, waaronder taalgebruik of beelden van seksistische of racistische 

aard. 

f. Je mag agressief of asociaal gedrag niet goedkeuren of aanmoedigen en geen aanstoot geven 

op grond van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, nuditeit, invaliditeit of leeftijd. 
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g. Je mag geen inhoud toevoegen die inbreuk maakt op de rechten van derden of deze schendt, 

inclusief maar niet beperkt tot eigendom, auteursrechten, handelsmerken, patenten, logo's, 

licentierechten, rechten van openbaarheid of privacy, of enige andere intellectuele 

eigendomsrechten, met uitzondering van die van de Organisator. 

h. De Organisator verwerpt inzendingen die naar het redelijke oordeel van de Organisator eerder 

zijn ingediend in een Actie van welke aard dan ook of publiekelijk zijn tentoongesteld of 

vertoond. 

i. De Organisator verwerpt inzendingen die naar het redelijke oordeel van de Organisator de 

namen, gelijkenissen, foto's of dergelijke gegevens bevatten van personen die niet 

nadrukkelijk hun toestemming hebben gegeven. 

j. Wanneer deelnemers aan de Actie meedoen, gaan ze ermee akkoord dat hun inzendingen 

voor een periode van maximaal één jaar na de datum van deelname door de Organisator 

kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, zonder dat zij daar naast toekenning 

van de prijs enige verdere compensatie voor ontvangen. De deelnemer behoudt het copyright. 

Echter, door aan deze Actie deel te nemen gaat de deelnemer ermee akkoord dat de 

Organisator deze inzendingen op haar website plaatst en mogelijk op andere wijze gebruikt op 

haar website, Facebook, Twitter, Instagram of andere sociale mediaplatforms. Ook gaan 

deelnemers akkoord met ander mogelijk promotioneel gebruik gedurende maximaal één jaar 

vanaf de datum van deelname op door de Organisator gekozen media, zonder dat zij daar 

naast toekenning van de prijs enige verdere betaling voor ontvangen. Wel wordt de inzending 

op correcte wijze toegeschreven aan de oorspronkelijke deelnemer. 

k. Bij inzending van een deelname geeft elke deelnemer de Organisator een niet-herroepbare, 

wereldwijde, royalty-vrije licentie voor het gebruik van het auteursrecht en andere 

intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot zijn of haar deelname voor alle doeleinden 

in verband met deze Actie, inclusief, maar niet beperkt tot publicatie op de website van de 

Organisator en andere websites van de Organisator of agenten/bureaus van de Organisator, 

die de deelname volledig of gedeeltelijk kiezen en gebruiken in marketingmaterialen voor deze 

Actie tot een periode van één jaar. Elke deelname geeft de Organisator en zijn 

agenten/bureaus daarnaast het recht om een deelname aan te passen of te verwijderen als 

deze geheel of gedeeltelijk ongeschikt wordt geacht voor gebruik op de website voor de Actie 

of in andere materialen met betrekking tot de Actie. Deelnemers verklaren en garanderen 

hierbij dat ze beschikken over alle noodzakelijke rechten voor het verlenen van de licentie en 

de rechten die in deze paragraaf worden vermeld en dat alle materialen die tot hun deelname 

behoren voldoen aan alle geldende wetgeving, regels en voorschriften en geen inbreuk maken 

op rechten van intellectueel eigendom of andere rechten van derden. 

l. De gewonnen vakantiereizen op maat worden per e-mail/telefoon geregeld tussen de 

Organisator, de uitvoerende instantie en de winnaars. De uitvoerende instantie / Organisator 

levert alle redelijke inspanningen om de winnaar zo snel mogelijk details over de prijs te 

verstrekken. De uitvoerende instantie neemt telefonisch contact op met de winnaar om de 

aard van de reis die hij/zij wenst te maken in het kader van de prijs, te bespreken. De 

Organisator beslist uiteindelijk over alle elementen en aspecten van de organisatie van de prijs. 

Zodra de details van de prijs, inclusief data, locaties en (indien van toepassing) activiteiten zijn 

bevestigd, kan deze niet meer worden gewijzigd of aangepast door de winnaar. 

 

11. Specifieke voorwaarden per land:  

a. VS: 

i. Winnaars die in de VS wonen, moeten een IRS W-9-formulier invullen en terugsturen, 

en hun burgerservicenummer doorgeven. Deze informatie wordt alleen gebruikt om 
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de waarde van de gewonnen prijs conform wettelijke vereisten te melden aan de 

Amerikaanse belastingdienst.  

ii. Indien de winnaar van de hoofdprijs een inwoner van de VS is, moet de winnaar ook 

een reisvrijwaringsformulier invullen. 

 

b. Frankrijk: 

i. In overeenstemming met de Franse wetgeving betreffende gegevensverzameling en 

-verwerking hebben deelnemers het recht op toegang tot, aanpassing van en 

intrekking van hun persoonlijke gegevens. Zij hebben ook het recht bezwaar aan te 

tekenen tegen een dergelijke verzameling van hun persoonlijke gegevens in bepaalde 

omstandigheden. Voor het uitoefenen van een dergelijk recht kun je je schriftelijk 

richten tot de Organisator. De gegevensbeheerder en gegevensontvanger is de 

Organisator. Je gegevens worden niet buiten de Europese Unie overgedragen. 

 

 

c. Indien de winnaar belasting moet betalen om aanspraak te kunnen maken op een prijs, is dit 

geheel voor rekening van de winnaar. De winnaar is als enige verantwoordelijk voor het 

aangeven van de winst en het betalen van eventuele verschuldigde belastingen. 

 

12. Selecteren van de winnaars:  

a. Multi-nationale prijstrekking: 6 winnaars worden willekeurig geselecteerd uit alle geldige 

inzendingen die gedurende de multi-nationale Actieperiode zijn ontvangen. De prijstrekking 

wordt binnen 10 werkdagen na afloop van de Actieperiode verricht. 

 

b. Weekwedstrijd: 

i. Elke week zullen alle geldige inzendingen die tijdens de wekelijkse Actieperiode 

worden ontvangen (onder voorbehoud van moderatie) worden beoordeeld door de 

Organisator OF onafhankelijk worden beoordeeld op basis van de 

beoordelingscriteria in Artikel 13 hieronder. Dit hangt af van de markt. 

ii. Voor iedere markt worden er 10 inzendingen op een shortlist gezet. 

iii. Alle inzendingen op de shortlists worden vervolgens opnieuw beoordeeld, en zo 

worden 10 definitieve inzendingen geselecteerd. 

iv. Deze laatste 10 inzendingen worden vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke, 

deskundige jury, binnen 5 dagen na afloop van iedere wekelijkse Actieperiode, om 

per week 1 winnaar van de Weekwedstrijd te selecteren.  

 

13. Beoordelingscriteria:  

a. Aansluiting bij/geschiktheid voor thema  

b. Originaliteit  

c. Mate van detail 

d. Kleur, uitlichting, belichting en focus  

e. Wow! Factor (onvergetelijk) of inspiratie voor anderen. 

 

14. Kennisgeving aan de winnaars: Binnen 10 werkdagen na elke trekking wordt er contact opgenomen met de 

winnaar via de social media-account die voor deelname is gebruikt. Vervolgens moet de winnaar binnen 14 

dagen na het eerste contact reageren om te bevestigen dat hij of zij de prijs wil en mag ontvangen. Als een 

winnaar niet binnen 14 dagen op het eerste contact reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor 

om deze winnaar te diskwalificeren. Als een winnaar wordt gediskwalificeerd, behoudt de Organisator zich 
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het recht voor om de prijs aan een reservewinnaar toe te kennen die op dezelfde wijze is geselecteerd. 

Reservewinnaars krijgen mogelijk minder tijd om te reageren. 

 

15. Acceptatie van de prijs: Er wordt binnen 28 dagen na acceptatie van de prijs contact opgenomen met de 

winnaars om de bezorging van de prijs te regelen. In het onwaarschijnlijke geval dat een prijs voor de 

Weekwedstrijd niet binnen 28 dagen na acceptatie van de prijs is bezorgd, of de winnaar van de hoofdprijs 

geen nadere berichten ontvangt over het uitreiken van de prijs, hebben de winnaars nog eens 28 dagen de 

tijd om de Organisator daarover te informeren door een e-mail te sturen naar: jessica.petit@oneplus.com. 

Wanneer een winnaar de Organisator niet binnen deze periode informeert, behoudt de Organisator zich het 

recht voor om de prijs niet opnieuw uit te geven of de waarde ervan geheel naar eigen goeddunken te 

beperken. 

 

16. Moderatie: De Organisator behoudt zich het recht voor inzendingen te verwerpen, die naar het redelijke 

oordeel van de Organisator: 

a. in strijd zijn met de Algemene voorwaarden; 

b. inhoud bevatten die beledigend, obsceen, seksueel, vernederend, lasterlijk, gewelddadig, grof, 

treiterend, bedreigend of aanstootgevend is met betrekking tot ras, religie, afkomst of 

geslacht, die een negatieve voorstelling zou kunnen geven van de naam, reputatie of goodwill 

van de Organisator of merkpartners, of die op andere wijze ongeschikt is voor publicatie; 

c. merken van of verwijzingen naar merken van derden bevatten of verwijzen naar namen, logo's 

en/of handelsmerken van derden; 

d. een politieke agenda steunen. 

 

17. Indien een winnaar er geen bezwaar tegen maakt, worden zijn/haar achternaam en land één maand na afloop 

van de Actie door de Organisator gepubliceerd op, voor een periode van 8 weken. Je kunt bezwaar maken 

tegen de publicatie van je achternaam of het land waarin je woont, of verzoeken om de hoeveelheid 

informatie die wordt gepubliceerd te beperken door een e-mail te sturen naar jessica.petit@oneplus.com. 

Onverlet het voorgaande zal de Organisator deze informatie op redelijk verzoek doorgeven aan de Britse 

reclamecodecommissie. 

 

18. Op verzoek van de Organisator en in overeenstemming met instructies van de Organisator moeten de 

winnaars formulieren ter bevestiging van hun geschiktheid, afstand van aansprakelijkheid en, behalve indien 

wettelijk verboden, een vrijwaring voor publiciteit (gezamenlijk de „vrijwaringsformulieren") invullen en 

retourneren binnen vijf (5) werkdagen nadat deze formulieren naar de winnaar zijn gestuurd. 

 

19. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij of zij juiste, actuele gegevens opgeeft bij deelname 

aan de Actie en/of het accepteren van de prijs om het overhandigen van de prijs te kunnen afhandelen. De 

Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld als winnaars geen nauwkeurige informatie hebben 

opgegeven, wat invloed kan hebben op het accepteren of het leveren van de prijs. 

 

20. De Prijzen zijn niet overdraagbaar of omruilbaar en kunnen niet voor contanten of een andere vorm van 

compensatie worden ingewisseld. Indien om welke reden dan ook een onderdeel van de Prijs niet 

beschikbaar is, behoudt de Organisator zich het recht voor deze geheel naar eigen goeddunken door een 

andere prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen. 

 

21. Als de Actie niet zoals gepland kan worden uitgevoerd, om redenen zoals, maar niet beperkt tot, vervalsing, 

ongeoorloofde interventie, fraude, oneerlijk gedrag, technische storingen of andere oorzaken waarover de 

Organisator geen controle heeft, die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of juiste werking 

van deze Actie belemmeren of in de weg staan, behoudt de Organisator zich het recht voor om elke persoon 
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die het inzendingsproces heeft gemanipuleerd of niet voldoet aan deze Algemene voorwaarden te 

diskwalificeren en de Actie te annuleren, te wijzigen of op te schorten, of alle betreffende inzendingen 

ongeldig te verklaren. 

 

22. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor inzendingen die zoek raken of die vertraagd, corrupt, 

beschadigd, verkeerd bezorgd of onvolledig zijn, of die om welke technische reden, bezorgingsproblemen 

of andere reden dan ook niet bezorgd kunnen worden. Een bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd 

als een bewijs van ontvangst. De Organisator kan continue of veilige toegang tot Instagram niet garanderen. 

 

23. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesteund, goedgekeurd of beheerd door en houdt op geen enkele 

wijze verband met Instagram. Je begrijpt dat je je informatie doorgeeft aan de Organisator en niet aan 

Instagram, en dat Instagram voor geen enkel element van deze Actie aansprakelijk is. 

 

24. De winnaars kunnen door de Organisator worden verzocht om deel te nemen aan reclame die voortvloeit uit 

de Actie. De winnaars zijn niet verplicht om hieraan deel te nemen en kunnen het verzoek weigeren. De 

winnaar mag zelf beslissen of hij/zij wil deelnemen; dit is geen voorwaarde voor het aanvaarden van de prijs. 

 

25. De Organisator behoudt zich het recht voor de geschiktheid van deelnemers te verifiëren. De Organisator 

kan om dergelijke informatie die redelijkerwijs voor dit doeleinde nodig is verzoeken, en een prijs kan worden 

ingehouden tenzij en totdat de Organisator tevreden is met de verificatie.  

 

26. Indien de Organisator hiertoe besluit, kunnen de winnaars en/of eventuele genodigden gevraagd worden 

zich te onderwerpen aan een vertrouwelijk antecedentenonderzoek of geschikte informatie te verstrekken 

om vragen te beantwoorden ter bevestiging van hun geschiktheid en om ervoor te zorgen dat het gebruik 

van een dergelijke persoon in reclame of publiciteit voor de actie de Organisator niet in een kwaad daglicht 

stelt, minachting, een schandaal of spot veroorzaakt of de Actie ongunstig beïnvloedt, zoals de Organisator 

naar eigen goeddunken kan bepalen. Dit omvat alle relevante verbodsbevelen of gerelateerde incidenten 

met betrekking tot de winnaar en/of enige gast op enige locatie zoals vereist door de overheid, de politie of 

relevante wetshandhavingsinstanties of organisaties. Als onderdeel van dit proces kunnen er vragen tijdens 

de claimprocedure worden gesteld, en kan persoonlijke informatie uit publiek beschikbare bronnen worden 

onderzocht.  

 

27. De Organisator, samen met alle gelieerde instellingen en bedrijven, is niet aansprakelijk voor enige vorm 

van verlies (inclusief, zonder beperking, indirecte, speciale of gevolgschade of winstderving), kosten of 

schade geleden (als gevolg van de nalatigheid van een persoon of anderszins) in verband met deze Actie of 

het accepteren of gebruiken van een Prijs, met uitzondering van aansprakelijkheid die niet wettig uitgesloten 

kan worden.  Niets sluit de aansprakelijkheid van de Organisator uit voor overlijden of persoonlijk letsel als 

gevolg van zijn nalatigheid. 

 

28. Indien de winnaar van de hoofdprijs een inwoner van de VS is, geldt het volgende bij geschillen: Door deel te 

nemen aan de Actie gaan deelnemers ermee akkoord dat: (a) alle geschillen, claims en gronden voor 

juridische stappen die voortvloeien uit of verband houden met de Actie, of toegekende prijs, individueel 

zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van groepsactie; (b) alle claims, uitspraken 

en prijzen beperkt zullen worden tot de werkelijk gemaakte contante kosten, inclusief kosten in verband met 

deelname aan de Actie, maar in geen geval de kosten van een advocaat; (c) een deelnemer onder geen enkele 

omstandigheid een beloning mag ontvangen voor en hierbij afstand doet van alle rechten op het claimen van 

punitieve, incidentele of gevolgschade en alle rechten op het vermenigvuldigen of anderszins verhogen van 

de schadevergoeding en alle andere schadevergoedingen, anders dan voor daadwerkelijke uitgaven in 

contanten.  
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29. Elke inzending moet direct afkomstig zijn van de persoon die deelneemt aan de Actie. Meerdere inzendingen 

tegelijk door bedrijven, consumentengroepen of derden worden niet geaccepteerd. Onvolledige of 

onleesbare inzendingen en inzendingen die zijn verstuurd met behulp van macro's of andere automatische 

deelnames, samen met inzendingen die niet volledig voldoen aan de criteria van deze Algemene 

voorwaarden, worden gediskwalificeerd en worden niet geteld. Indien blijkt dat een deelnemer een of 

meerdere computers gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen, bijvoorbeeld door het gebruik van 

'computerscript' of de 'brute force'-methode, waardoor de identiteit van de inzender wordt verborgen door 

IP-adressen te manipuleren, identiteiten te gebruiken die niet zijn/haar eigen identiteit zijn of elke andere 

geautomatiseerde methode om het aantal inzendingen van de deelnemer te vergroten op een manier die 

niet overeenstemt met de regels van de Actie, worden de inzendingen van deze deelnemer 

gediskwalificeerd en komen al diens gewonnen prijzen te vervallen. Deelnemers mogen niet meedoen via 

anonieme e-maildiensten zoals, zonder beperking, GuerillaMail, Dispostable of Mailinator. 

 

30. De Organisator is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan zijn verplichtingen of de vertraagde uitvoering 

van zijn verplichtingen in het kader van deze Algemene voorwaarden indien zich een handeling, weglating, 

evenement of omstandigheid voordoet als gevolg van (maar niet uitsluitend) een wereldwijde of regionale 

gezondheidscrisis, weersomstandigheden, brand, overstroming, staking, orkaan, industriële geschillen, 

oorlog, terroristische activiteiten, vijandigheden, politieke onrust, rellen, maatschappelijk tumult, epidemie, 

pandemie, hongersnood, plagen of andere natuurrampen en overmacht, of andere omstandigheden waar 

de Organisator redelijkerwijs geen controle over heeft. 

 

31. De Organisator mag de toekenning van een Prijs aan een deelnemer weigeren in gevallen van fraude, 

oneerlijk handelen, inbreuk of ongeschiktheid onder deze Algemene voorwaarden, of schadevergoeding 

eisen voor de waarde van de Prijzen indien deze zijn toegekend. 

 

32. Alle persoonsgegevens die voor de uitvoering van deze Actie zijn doorgegeven, zullen uitsluitend door de 

Organisator en/of door de Organisator aangestelde agent worden gebruikt in het kader van deze Actie, om 

te helpen bij het uitvoeren van de Actie namens de Organisator. Ze worden niet aan derden doorgegeven 

voor andere doeleinden, tenzij hiervoor jouw toestemming is verkregen. Je persoonsgegevens worden 

behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de Organisator, dat je kunt raadplegen op: 

https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy Je gaat ermee akkoord dat de Organisator en zijn 

vertegenwoordigers je persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, waaronder, zonder beperking, je 

naam en Instagram-handle, met het oog op het beheer van de wedstrijd en het uitreiken van de prijs. 

 

33. Indien een bepaling in deze Algemene voorwaarden ongeldig, onrechtmatig of niet-uitvoerbaar wordt 

geacht, heeft dat geen invloed op of gevolgen voor de onverminderde toepassing en geldigheid van de 

overige bepalingen. 

 

34. Door deel te nemen aan deze Actie word je geacht deze Algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd 

en hieraan gebonden te zijn. 

 

35. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Algemene voorwaarden en de informatie in promotiemateriaal hebben 

de gegevens in de Algemene voorwaarden voorrang.  

 

36. Deze Algemene voorwaarden vallen onder de Engelse wetgeving en hun interpretatie en toepassing 

uitsluitend onder de jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales. 

 

37. U zult te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke wetten, codes en voorschriften. 

https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy
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8 Tairan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China 518000  
© Copyright PromoVeritas Ltd 2021. Alle rechten voorbehouden. 

1. Dit document is gecreëerd voor een specifieke actie.  Als het voor een andere actie wordt gebruikt, kunnen de voorwaarden mogelijk ongeschikt zijn voor het beoogde doel. 

2. Het ongeoorloofd kopiëren van dit document, in zijn geheel of gedeeltelijk, houdt schending van auteursrechten in. 

3. Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien PromoVeritas daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.  De cliënt is ervoor verantwoordelijk om 

PromoVeritas van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen, aangezien ze de rechtsgeldigheid, werking en uitvoering van de Actie kunnen beïnvloeden. 

 


