Wedstrijdreglement
Members only HUGO BOSS

1. Deze online wedstrijd wordt georganiseerd door ICI PARIS XL, gevestigd te
Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude. Deelnemen aan deze wedstrijd
kan enkel als u op 5 mei 2021 18 jaar of ouder bent, geregistreerd bent als Privilege
Pashouder en woonachtig te Nederland. Deelname is gratis en zonder
aankoopverplichting.
2. De wedstrijd start op 05/05/2021 en eindigt op 16/05/2021.
3. ICI PARIS XL behoudt zich het recht voor de wedstrijd te verlengen, te onderbreken
of stop te zetten indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden
4. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen. In het geval van meerdere
deelnames door eenzelfde persoon is geen enkele deelname geldig.
5. Deelnemen aan deze wedstrijd kan door het correct invullen van het invulformulier op
internet www.iciparisxl.nl. Indien u deel wilt nemen aan de wedstrijd bent u verplicht
ons uw e-mailadres + Beauty Member Card nummer te geven. Uw deelname is niet
geldig zonder een correct e-mailadres of Beauty Member Card nummer.
6. De personeelsleden van ICI PARIS XL en hun communicatiebureau mogen niet
deelnemen aan de wedstrijd. Dit geldt ook voor familieleden die onder hetzelfde dak
wonen en de personeelsleden.
7. De wedstrijd bestaat uit 1 vraag met betrekking tot het product
8. De 10 winnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers die correct
geantwoord hebben op de kennisvraag.
9. De te winnen prijs is: Hugo Boss Bottled Eau de Parfum 50 ml t.w.v. € 80,70.
10. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet
inwisselbaar in contanten of andere goederen of diensten. Bij weigering van de prijs,
of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
11. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals toegekend.
12. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een database van ICI PARIS
XL, gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude, ingevoerd om
het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren en om in contact te treden met
de winnaars en zijn desgevallend bestemd om de deelnemers op de hoogte te houden
van de activiteiten, acties, promoties en nieuwigheden van ICI PARIS XL en diens
merken. De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met
betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen hun gebruik voor marketing
doeleinden. De deelnemers zijn verplicht om hun gevraagde persoonlijke gegevens in
te vullen. Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben de
deelnemers het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te weigeren,
toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.
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13. Er zal geen briefwisseling (brief, e-mail en/of telefonisch) verstuurd worden over dit
reglement, de organisatie of het resultaat van de wedstrijd.
14. ICI PARIS XL kan niet aansprakelijk gesteld worden op grond van deze
wedstrijdvoorwaarden of deze wedstrijd, behoudens opzet, grove fout of niet uitvoering van één van de voornaamste prestaties van deze wedstrijd.
15. ICI PARIS XL en zijn toeleveranciers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden
voor het gebruik van de prijzen door de winnaars, behoudens opzet, grove fout of
niet-uitvoering van één van de voornaamste prestaties van deze wedstrijd.
16. ICI PARIS XL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen
met de site en/of het mailsysteem. ICI PARIS XL kan evenmin aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de
wedstrijd en de hardware- of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
17. ICI PARIS XL behoudt zich het recht om een gelijkaardig cadeau te geven, wanneer
er problemen zouden zijn met het aangeboden cadeau.
18. ICI PARIS XL is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is
dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien
deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
19. Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij
ICI Paris XL.
20. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen 2014. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan
deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij de Kansspelautoriteit
(KSA), Postbus, 298, 2501 CG te Den Haag. Email: info@kansspelautoriteit.nl
21. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig
reglement.
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