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Verloting behorende bij verlenging van PADI-lidmaatschap voor 2016
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Deelname aan de verloting is alleen mogelijk voor individuele
PADI-leden die bij PADI EMEA Ltd geregistreerd staan.
PADI-leden die hun individueel PADI-lidmaatschap voor 2016 al
hebben verlengd komen ook in aanmerking voor de verloting
en doen automatisch mee.
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van PADI en
relaties die met de organisatie van de prijsverloting te maken
hebben.
Door deelname aan de verloting ga je akkoord met deze
Algemene Voorwaarden.
Om deel te mogen nemen aan de verloting moet je
je individueel PADI-lidmaatschap voor 2016 vóór de
sluitingsdatum hebben verlengd.
De sluitingsdatum voor deelname aan de verloting is
donderdag 31 december 2015. Inzendingen na deze datum
komen niet in aanmerking voor de verloting.
Maximaal één inzending per persoon. Inzendingen uit naam
van iemand anders worden niet geaccepteerd en gezamenlijke
inzendingen zijn niet toegestaan.
PADI EMEA Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor inzendingen die verloren zijn gegaan, te laat zijn
binnengekomen, onvolledig waren of die om technische of
andere redenen niet verwerkt konden worden.
De winnaar wordt overeenkomstig deze Algemene
Voorwaarden bepaald door een willekeurige trekking uit alle
inzendingen. De verloting geschiedt door een geautomatiseerd,
willekeurig selectieproces. De verloting vindt plaats op dinsdag
5 januari 2016.
Er is slechts één prijs in deze verloting te winnen en er is
slechts één winnaar. De winnaar ontvangt een Suunto D6i
Novo-duikcomputer in één van de vier kleuren: steen, chroom,
zwart of wit (je kunt geen keuze maken uit de verschillende
polsbandjes).
De winnaar wordt op of vóór vrijdag 15 januari 2016 per e-mail
op de hoogte gebracht en moet dan een postadres opgeven
om aanspraak te kunnen maken op de prijs. Als de winnaar
niet binnen 14 dagen na bekendmaking reageert naar PADI
EMEA Ltd dan zal de prijs van de winnaar worden verbeurd.
PADI EMEA Ltd heeft dan het recht om overeenkomstig
het trekkingsproces als hierboven beschreven een andere
winnaar te selecteren (die winnaar moet binnen 14 dagen na
berichtgeving reageren; zo niet dan zal ook bij die winnaar
de prijs worden verbeurd). Als een winnaar zijn of haar prijs
afwijst, de inzending is ongeldig of in schending met deze
Algemene Voorwaarden, dan zal de prijs van de winnaar
worden verbeurd en PADI EMEA Ltd heeft dan het recht om
een andere winnaar te selecteren.
De prijs zal door PADI EMEA Ltd per koerier aan de winnaar
worden verstuurd.
De naam en het land van de winnaar kan na de 5e januari 2016
worden opgevraagd door een gefrankeerde en geadresseerde
envelop te sturen naar PADI EMEA Ltd, Marketing Department,
The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol. BS13 8AE, United
Kingdom
De prijs is niet uitwisselbaar of overdraagbaar, en niet
inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
PADI EMEA Ltd behoudt zich het recht voor om de prijs te
vervangen door een andere prijs van vergelijkbare waarde
mocht de oorspronkelijke prijs niet beschikbaar zijn.

16. De winnaar kan verzocht worden mee te werken aan een
promotionele activiteit voor de prijsverloting; de winnaar zal
dan aan het redelijke verzoek van PADI EMEA Ltd voldoen.
De winnaar stemt ermee in dat PADI EMEA Ltd en diens
gelieerde bedrijven zowel voorafgaand als na afloop van de
sluitingsdatum van de prijsverloting voor onbeperkte tijd de
stem, afbeelding, foto en naam van de winnaar gebruiken voor
publiciteitsdoeleinden (in welke vorm dan ook, waaronder
foto’s en video’s, op het internet, waaronder websites van PADI
EMEA Ltd en diens gelieerde bedrijven) en voor advertentie-,
marketing- of promotiematerialen zonder extra vergoeding en
zonder voorafgaande kennisgeving. Door deel te nemen aan de
prijsverloting stemmen alle deelnemers hiermee in.
17. PADI EMEA Ltd gebruikt jouw persoonlijke gegevens die je hebt
verstrekt, en beschermt deze gegevens, overeenkomstig zijn
privacybeleid. Dit beleid vind je hier of op www.padi.com, en
is conform wetgeving voor gegevensbescherming. Door aan de
prijsverloting deel te nemen geef je aan akkoord te gaan met
het verzamelen, aanhouden, gebruiken en verspreiden van
jouw persoonlijke gegevens ten behoeve van de verwerking,
om contact met je te kunnen opnemen over je inzending
voor de prijsverloting, en om redenen als weergegeven in
bovenstaande paragraaf 13.
18. PADI EMEA Ltd is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies,
geldelijke verplichtingen, verwonding of teleurstelling als
gevolg van deelname aan de prijsverloting of het accepteren
van de prijs. PADI EMEA Ltd wijst verdere aansprakelijkheid af
voor verwondingen of schade aan jouw computer of die van
anderen die in verband staan of het gevolg zijn van deelname
aan of het downloaden van informatiematerialen over de
prijsverloting. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de
aansprakelijkheid PADI EMEA Ltd voor dood, persoonlijke
verwonding, fraude of misleiding als gevolg van diens
nalatigheid uitsluiten.
19. PADI EMEA Ltd behoudt zich het recht voor op elk willekeurig
moment en van tijd tot tijd deze prijsverloting aan te passen
of tijdelijk of permanent te beëindigen met of zonder
voorafgaande kennisgeving om redenen waarop de organisatie
geen invloed heeft (waaronder, zonder beperking, gevallen van
voorziene, vermeende of daadwerkelijke fraude). De beslissing
van PADI EMEA Ltd is in alle gevallen definitief en bindend.
Hierover wordt geen correspondentie gevoerd.
20. PADI EMEA Ltd zal niet aansprakelijk worden gesteld voor
niet-naleving van zijn verplichtingen indien dit het gevolg
is van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht
van de organisatie liggen. Dergelijke omstandigheden zijn
onder meer (maar niet beperkt tot) de weerscondities, vuur,
overstromingen, orkanen, stakingen, zakelijke conflicten,
oorlogen, vijandelijkheden, politieke onrust, rellen, oproer,
onvermijdelijke ongevallen, aangepaste wetgeving of andere
overmacht vormende omstandigheden.
21. De prijsverloting valt onder Engels recht en deelnemers aan de
prijsverloting onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie
van de Engelse rechtbanken.
22. Organisator: PADI EMEA Ltd, The Pavilions, Bridgwater Road,
Bristol. BS13 8AE, Verenigd Koninkrijk.
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