
Actievoorwaarden – Lebara - Feestdagen actie
Datum: 19-12-2022 t/m 29-12-2022

Artikel 1 – Definities
1.1. Actie: actie zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven.

1.2. Actieperiode: de hierna in artikel 3.2. bedoelde periode waarin de deelnemer
kan deelnemen aan de actie.

1.3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de actie en daar op grond van artikel
2 van deze actievoorwaarden toe is gerechtigd.

1.4. Prijs: de hierna in artikel 4.1 beschreven prijs.

1.5. Lebara B.V. in Duivendrecht, Entrada 100-Kantoor 111, 1114 AA , gebruiker van
deze actievoorwaarden en organisator van de actie.

1.6. Winnaar: de deelnemer die op de hierna in artikel 5 vastgestelde wijze een prijs
krijgt toegewezen.

Artikel 2 - Deelname
2.1. Iedere natuurlijke persoon op het moment van deelname, woonachtig te
Nederland en minimumleeftijd van 18 jaar mag deelnemen aan de actie.

2.2. Medewerkers van Lebara B.V., of aan Lebara B.V. gelieerde ondernemingen,
alsook wie 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.

2.3. Deelname aan de actie impliceert dat de deelnemer dit reglement, de ethische
codes die gelden op het internet en de in Nederland geldende relevante wetgeving
integraal aanvaardt. De deelname aan de actie impliceert eveneens dat de
deelnemer de aard en de beperkingen van het internet kent en aanvaardt, meer
bepaald de technische prestaties, de responstijden bij het bezoeken van Instagram
pagina Lebara.nl, de mogelijke onbeschikbaarheid van deze website, het aanvragen
en doorsturen van gegevens, het risico dat de verbinding wordt verbroken en, meer
algemeen, de risico’s die met elke internetverbinding en overdracht van gegevens
gepaard gaan, inclusief eventueel verlies of misbruik van gegevens en de risico’s op
virusbesmetting. Elke deelnemer moet de nodige maatregelen treffen om zijn
software en/of gegevens die op zijn computer zijn opgeslagen, te beschermen. De
verbinding met de Instagram pagina Lebara.nl en de deelname aan de wedstrijd
door de deelnemers gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

2.4. De deelnemer kan enkel gedurende de actieperiode deelnemen aan de actie en
uitsluitend op de hierna in artikel 3.1 beschreven wijze. Indien de deelnemer niet
tijdig, te vroeg of niet op de voorgeschreven wijze deelneemt, wordt hij uitgesloten
van deelneming.

2.5. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, zij het dat de kosten voor de
internetverbinding, hardware en software ten laste van de deelnemer zijn.

2.6. Deelname aan deze wedstrijd staat vrij aan elke fysieke persoon die in eigen
naam meespeelt en gedomicilieerd is in Nederland. In geval van (vermoeden van)
fraude vervalt elke deelname en zullen de gepaste acties worden genomen.

2.7. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval
uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband



deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige
andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen.

2.8. Door aan deze actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk
alle bepalingen van dit reglement, evenals elke beslissing die Lebara B.V. in dit
verband neemt. De deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te
hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

2.9. Lebara B.V. behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die vals
spelen, ongepaste of aanstootgevende foto’s plaatsen, misbruik en/of bedrog plegen
of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één
van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de
bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden,
van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van
een prijs. Lebara B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.10. Elke deelnemer met eenzelfde e-mailadres, naam of telefoonnummer mag
meerdere keren deelnemen, maar kan slechts 1 prijs winnen.

Artikel 3 – De actie
3.1. Deelname regels en stappen

1. Deelname aan acties is kosteloos.
2. Deelnemers moeten de Lebara.nl Instagram volgen om kans te maken de
prijs.
3. Deelnemers kunnen meedoen door het juiste antwoord op de rebus te
posten in de comments onder de winactie en kunnen hier een dagje weg met de
voordeelclub mee winnen ter waarde van €150,00. Of door een een kerstboom te
vormen met zoveel mogelijk telefoons, hier een foto van te maken en deze te delen
in hun story en @lebara.nl taggende. De meest originele kerstboom wint een
Motorola Moto.
4. Eenmalige deelname per persoon.
5. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
6. De winnaar zal op de hoogte worden gesteld via Instagram, en zal een dagje
weg met de voordeelclub mee winnen ter waarde van €150,00 of een Motorola Moto.
7. Medewerkers van Lebara en Unlike zijn uitgesloten van deelname aan
acties.
8. Lebara is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties
zonder opgaaf van reden stop te zetten.

3.2. Actieperiode: de actie loopt van 19-12-2022 t/m 29-12-2022. Zolang de voorraad
strekt. Indien voorraad op is, eindigt actie automatisch.

Artikel 4 – Prijs
4.1. Een dagje weg met de voordeelclub ter waarde van €150,00 of een Motorola
Moto. Dit zal via de post verstuurd zal worden.

4.2. De prijs is strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten
en niet overdraagbaar aan derden zonder schriftelijke toestemming van Lebara B.V.

4.3. Indien de op basis van voormelde criteria geselecteerde deelnemer dient te
worden uitgesloten van de actie op basis van de in dit reglement vooropgestelde
regels, kan de prijs door de organisator worden ingetrokken zonder dat terzake
enige compensatie kan gevorderd worden door de deelnemer in kwestie.



4.4 Het verzilveren van de Prijs vindt als volgt plaats:

Stap 1: De deelnemer vult zijn of haar adresgegevens in.

Stap 2: De adresgegevens worden verwerkt door Lebara B.V.

Stap 3: Er wordt één (1) PRIJS per deelnemer verzonden naar het opgegeven
adres.

Artikel 5 – Winnaar
5.1. De winnaar zal bepaald worden door Lebara en Unlike op basis van creativiteit
en het juiste antwoord op de rebus.

5.2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal
waarop de actie heeft plaatsgevonden. Wanneer de winnaar zich niet binnen een
week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

5.3. Lebara is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van
onrechtmatige deelname of fraude.

5.4. Op vraag van Lebara B.V moet de winnaar zich geldig kunnen identificeren om
de gewonnen prijs te verkrijgen.

5.5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de
hoogte gesteld.

5.6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product
of geldbedrag.

Artikel 6 – Medewerking winnaars

6.1. Winnaars kunnen gevraagd worden om medewerking te verlenen aan
promotionele activiteiten die verband houden met de actie zoals foto- en
filmopnamen en interviews. Alsdan zal Lebara B.V. gerechtigd zijn deze foto- en
filmopnamen en interviews openbaar te Lebara B.V. is hiervoor geen vergoeding
verschuldigd.

Artikel 7 – Uitsluiting aansprakelijkheid
7.1. Lebara B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten, aanvullende
uitgaven die de deelnemer zou moeten maken in verband (met het uitkeren of
gebruik van) de prijs.

7.2. Lebara B.V. behoudt zich het recht voor om de wedstrijd tussentijds te wijzigen
en/of vroegtijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens
Lebara B.V. kan doen gelden indien de actie geen doorgang kan vinden of de
modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke beëindiging of
aanpassing. Over dergelijke wijziging of beëindiging wordt geen correspondentie
gevoerd (bv. briefwisseling, e-mail en/of telefoongesprek). Alle bijkomende
mededelingen en/of publicaties in verband met de actie gelden als punt van
reglement.

7.3. In de mate toegelaten door de van toepassing zijn de wetgeving wordt de
aansprakelijkheid van de organisator voor ongevallen of schade, ongeacht de
oorzaak of de aard, die voortvloeien uit de toekenning of het gebruik (door een
deelnemer of door derden) van de prijs of uit deelname aan deze actie, uitgesloten,
met inbegrip van alle nadelen van welke aard ook die zijn toe te schrijven aan



overmacht, problemen met internet, netwerk, software of hardware alsmede voor
eventuele foutieve invoer van gegevens.

7.4. Lebara B.V., haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of
derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer,
het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de deelnemer niet, gebrekkig,
vertraagd of te laat door Lebara B.V. wordt ontvangen.

7.5. Lebara B.V. geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde prijs
en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter zake uit.
Lebara B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de prijs, indien de
prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op
ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs.

7.6. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als
grond voor welke verplichtingen dan ook in hoofde van de organisator.

Artikel 8 – Privacy
8.1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden
verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende
privacywetgeving behandeld.

8.2. Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
25 mei 2018 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens, stelt de organisator de deelnemers hierbij op
de hoogte van het feit dat hun persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in voormelde
wet) zullen worden opgenomen in een bestand dat door de organisator of een met
de organisator verbonden onderneming zal worden gebruikt met het oog op het
goede verloop van de actie. De persoonsgegevens van de deelnemers worden
enkel in het kader van de actie gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan niet
met de organisator verbonden ondernemingen. Hierbij wordt de voornoemde wet op
de privacy en de wet op de elektronische handel (met name de wet betreffende
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij van 11
maart 2003) strikt nageleefd. Overeenkomstig de voornoemde wet op de privacy
hebben deelnemers, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten
dienaangaande opgenomen in de wet, toegang tot de persoonsgegevens die
aangaande hun persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om
verbetering van eventuele foutieve vermeldingen of schrapping van de
persoonsgegevens te vragen.

8.3. Deelnemers aanvaarden door hun deelname aan de wedstrijd dat hun naam
gepubliceerd kan worden door de organisator, alsook hun identificatie als deelnemer
en/of als winnaar van de wedstrijd. Zij aanvaarden eveneens dat hun foto
gepubliceerd kan worden op de websites van de organisator of met de organisator
verbonden ondernemingen.

Artikel 9 - Klachten
9.1. Met vragen, klachten of opmerkingen kan men zich wenden tot het social media
management van Lebara pagina via info@unlike.nl

mailto:teddy@unlike.nl


Artikel 10 – Slotbepalingen
10.1. Lebara B.V. is gerechtigd deze actievoorwaarden (zonder opgave van reden)
te wijzigen of de actie te annuleren.

10.2. Het volledige reglement van deze actie is online te consulteren en is gratis
verkrijgbaar in hard copy op schriftelijke aanvraag via een voor geadresseerde en
voorgefrankeerde envelop, gericht aan UNLIKE, Grasweg 71 1031 HX Amsterdam.

10.3. Op deze wedstrijd is het Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele
geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de actie of de
website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze beslecht het
geschil op soevereine wijze en zijn beslissing is bindend voor de deelnemers. De
partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen
alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.


