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Algemene voorwaarden Scotch-Brite™ Voetbaltafel actie 2018
Nederland
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Scotch-Brite™ Voetbaltafel actie 2018”, hierna te noemen:
de “actie”, die wordt georganiseerd door 3M Nederland B.V., gevestigd aan de Molengraaffsingel 29, te
Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28020725, hierna te noemen: “3M”.

Artikel 1 Algemeen

1.1

Iedereen is gerechtigd mee te doen aan de actie met uitzondering van medewerkers van 3M en
hun familie, distributie van 3M, vertegenwoordigers of eenieder die professioneel verbonden is
aan deze actie.

1.2

Minderjarigen hebben toestemming van een ouder of voogd nodig voor deelname aan de actie.

1.3

Deelname aan de actie is gratis.

1.4

Deelname aan de actie houdt in dat u akkoord gaat met de inhoud van deze actievoorwaarden,
evenals met alle beslissingen die 3M neemt om het goede verloop van deze actie te garanderen.

1.5

Op deze actie is de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

Artikel 2 Persoonsgegevens
2.1

Bij deelname wordt u verzocht de volgende persoonsgegevens mee te delen: uw naam en
voornaam, adres, uw e-mail adres en het door u gemaakte filmpje (te verstrekken via e-mail met
inzending). Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor het selecteren van een winnaar
en voor het contacteren van de winnaar. De verstrekking van deze persoonsgegevens is
noodzakelijk voor de uitvoering van de wedstrijd waarbij de deelnemer betrokken partij is. Het
door de deelnemer gemaakte filmpje dat de wedstrijd gewonnen heeft zal worden gedeeld per
social media van 3M. De gewonnen deelnemer stemt hier mee toe op de wijze zoals in artikel 5.1
bepaald.

2.2

3M is de verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens. De persoonsgegevens
zullen door 3M worden verwerkt en worden bewaard op een lokale server. De persoonsgegevens
zullen worden bewaard tot de wedstrijd wordt afgesloten en de winnaar wordt gecontacteerd. De
persoonsgegevens van de winnaar zullen worden bewaard tot 30 april 2018.

2.3

Deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar hebben toestemming van de persoon die de ouderlijke
verantwoordelijkheid voor het kind draagt nodig voor het verwerken van hun persoonsgegevens.
De deelname aan de wedstrijd zal in dit geval gebeuren via het e-mailadres van de ouder die de
verantwoordelijkheid voor het kind draagt. De verplichtingen bepaald in artikel 5.1 zullen door deze
persoon dienen te worden nageleefd. 3M heeft het recht voor of tijdens de uitreiking van de prijs
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te verifiëren of de toestemming van deze persoon tot verwerking van persoonsgegevens
daadwerkelijk is verleend.
2.4

De deelnemer heeft het recht om 3M te verzoeken om inzage van en rectificatie of van de
persoonsgegevens. Door deelname aan de wedstrijd erkent de deelnemer dat wanneer hij
gewonnen heeft, zijn persoonsgegevens zullen worden gedeeld per social media van 3M. 3M
behoudt het recht om waar en wanneer nodig contact op te nemen met iedere deelnemer voor
verheldering en verificatie. De deelnemer heeft het recht klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit.

2.5

Het algemeen Privacybeleid van 3M kan u raadplegen op www.3mnederland.nl/3M/nl_NL/3MNederland/Privacy-richtlijn

Artikel 3 Actieperiode
3.1

De startdatum van de actie is 12 februari 2018, de sluitingsdatum is 31 maart 2018. Inzendingen
na deze datum worden niet meer geaccepteerd.

Artikel 4 Prijs
4.1

De prijs is een volwaardige voetbaltafel afgewerkt op elke zijde met een 3M logo.

4.2

De prijs is niet overdraagbaar aan anderen en niet inwisselbaar tegen contanten.

4.3

De prijs is uitsluitend voor particulier gebruik.

4.4

Eventuele restwaarde van de prijs wordt niet vergoed.

4.5

Er zijn geen andere prijsalternatieven beschikbaar, geheel of gedeeltelijk, behalve in het geval
van omstandigheden die buiten de controle van 3M vallen. In dat geval behoudt 3M zich het recht
voor om de prijs te vervangen door een gelijksoortig alternatief van een gelijke waarde. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen door 3M, zal de prijs alleen rechtstreeks aan de winnaar
gegeven worden.

4.6

Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs – welke niet te wijten is aan 3M –
vervalt deze aan 3M, zonder enige vorm van vergoeding of compensatie aan de winnaar.

4.7

3M neemt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

Artikel 5 Werking actie
5.1

Film een spectaculair doelpunt of een geweldig trickshot met uw GSM. Het filmpje mag maximaal
30 seconden duren en dient via mail verzonden te worden aan abrasives.nl@mmm.com. Gebruik
als onderwerp van de mail steeds “Filmpje Voetbaltafel actie SB – Naam Voornaam”. Neem in de
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mail steeds onderstaande verklaring op: “Ik, ondergetekende naam voornaam, verklaar de
actievoorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben. Ik geef hierbij mijn toestemming voor het
publiek maken op de social media van 3M van mijn naam en filmpje indien ik de winnaar ben”. In
het geval dat de deelnemer de leeftijd van 16 niet bereikt heeft, zal het filmpje dienen verstuurd te
worden via het e-mailadres van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind
draagt (zie artikel 2.3) en zal deze persoon zijn/haar toestemming dienen te geven voor het
eventueel publiek maken op de social media van 3M van het filmpje indien het filmpje gewonnen
heeft. Het filmpje is enkel geldig bij gebruik van een 3M mini voetbaltafel, verkregen bij aankoop
van 3M producten.
5.2

De filmpjes zullen door 3M niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of zullen niet
gedeeld worden met derden. De filmpjes worden enkel bewaard op een lokale 3M server alsook
binnen een mailbox. Enkel de winnende inzending zal gebruikt worden via social media van 3M.

5.3

Er is geen maximum aan het aantal inzendingen per persoon. Massa-inzendingen die gemaakt
worden vanuit handelsgroepen, consumentengroepen of derden worden niet geaccepteerd.

5.4

Als het duidelijk wordt dat een deelnemer gebruik maakt van een computer om het bepaalde in
artikel 5.3 te omzeilen door, bijvoorbeeld, het gebruik van een ‘script’, ‘brute force’ of een andere
geautomatiseerde manier, dan worden de inzendingen van deze deelnemer gediskwalificeerd en
wordt de gewonnen prijs ongeldig verklaard.

5.5

Onvolledige, verkeerd geadresseerde of te late inzendingen worden niet geaccepteerd. Bewijs
van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. 3M neemt geen
verantwoordelijkheid voor de vertraging, de onvolledigheid of het verlies van inzendingen
vanwege technische of andere redenen.

5.6

Er is gedurende deze actie maximaal één prijs te winnen binnen de volledige Benelux regio.

5.7

De winnaar wordt door een team van 3M personeelsleden verkozen puur op basis van “meest
geliefde filmpje”.

5.8

De winnaars worden ingelicht via een persoonlijk bericht op onze Facebookpagina en via een
persoonlijke e-mail, waarbij de naam van de winnaar gepubliceerd zal worden.

5.9

Door deel te nemen aan de actie, wordt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor vermelding van
de naam op de Facebookpagina, alsook het zichtbaar maken van het filmpje op de social media
van 3M – indien winnaar van de wedstrijd. De deelnemer verklaart dat hij/zij rechtmatig
toestemming heeft verkregen voor verwerking van de persoonsgegevens van de andere
personen die op het filmpje te zien zijn.

5.10

De beslissing van 3M is definitief en er is geen correspondentie mogelijk over de selectie van de
winnaar.

5.11

De prijs wordt via Staci verstuurd. Om de prijs te kunnen ontvangen dient de winnaar zijn/haar
postadres op te geven. 3M is niet verantwoordelijk wanneer de prijs niet kan worden bezorgd of
tijdens verzending of na levering zoekraakt.
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Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1

3M, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de
actie.

6.2

Meer specifiek zijn 3M, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk
voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband
houdende met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie.

6.3

3M, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor
enige aanvullende uitgaven die u eventueel dient te maken in verband met de deelname aan de
actie.

6.4

3M garandeert geen voortdurend ononderbroken of veilige toegang tot de website. Verschillende
factoren buiten de controle van 3M zouden het gebruik van de website kunnen verstoren.
Aansprakelijkheid voor moeilijkheden bij deelname of inzending vanwege vertraging of
beschadiging wordt niet geaccepteerd.

Artikel 7 Rechten 3M
7.1

3M behoudt zich het recht voor om alle inzendingen te verifiëren, inclusief maar niet beperkt tot
het vragen naar adres- en identiteitsgegevens (deze moeten binnen 14 dagen worden
doorgegeven), en om te weigeren een prijs toe te kennen of het recht op een prijs terug te
trekken en/of verdere deelname aan de actie te weigeren en de deelnemer te diskwalificeren, als
er redelijkerwijs aan te nemen is dat er een schending is geweest van deze algemene
voorwaarden of andere instructies die onderdeel zijn van de deelnamevereisten van deze actie of
als een deelnemer een oneerlijk voordeel heeft verkregen door het deelnemen aan de actie of op
een frauduleuze manier heeft gewonnen. 3M heeft het laatste woord bij alle beslissingen en deze
zullen bindend zijn; correspondentie aangaande deze voorwaarde is niet toegestaan. 3M zal altijd
proberen om het effect op deelnemers te minimaliseren om onnodige teleurstelling te voorkomen.

Artikel 8 Klachten of geschillen
8.1

Door aan deze actie deel te nemen accepteren deelnemers deze algemene voorwaarden,
evenals dat ze hieraan gebonden zijn.

8.2

Eventuele klachten of verzoeken kunnen schriftelijk worden gericht aan 3M Nederland B.V., ter
attentie van 3M Box – Scotch-Brite™ Voetbaltafel actie 2018, Molengraaffsingel 29, te Delft en dit
ten laatste een (1) maand na het beëindigen van de actie. De poststempel dient als bewijs. Elke
klacht of verzoek tot informatie die na deze termijn verstuurd werd, of die niet per post verstuurd
werd, zal niet in aanmerking genomen worden.
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8.3

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. De daartoe bevoegde rechtbank te Den Haag
is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen
verzetten.
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Algemene voorwaarden Scotch-Brite™ Voetbaltafel actie 2018 - België
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Scotch-Brite™ Voetbaltafel actie 2018”, hierna te noemen:
de “actie”, die wordt georganiseerd door 3M Belgium bvba, gevestigd aan de Hermeslaan 7, te Diegem,
ingeschreven met het Kruispunt Bank van Ondernemingen onder nummer 0402.683.721 hierna te noemen:
“3M”.

Artikel 1 Algemeen

1.1

Iedereen is gerechtigd mee te doen aan de actie met uitzondering van medewerkers van 3M en
hun familie, distributie van 3M, vertegenwoordigers of eenieder die professioneel verbonden is
aan deze actie

1.2

Minderjarigen tot 16 jaar hebben toestemming van een ouder of voogd nodig voor deelname aan
de actie.

1.3

Deelname aan de actie is gratis.

1.4

Deelname aan de actie houdt in dat u akkoord gaat met de inhoud van deze actievoorwaarden,
evenals met alle beslissingen die 3M neemt om het goede verloop van deze actie te garanderen.

1.5

Op deze actie is Boek VI van het Wetboek van economisch recht van toepassing.

Artikel 2 Persoonsgegevens
2.1

Bij deelname wordt u verzocht de volgende persoonsgegevens mee te delen: uw naam en
voornaam, uw adres en uw e-mail adres en het door u gemaakte filmpje (te verstrekken via email met inzending). Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor het selecteren van
een winnaar en voor het contacteren van de winnaar. De verstrekking van deze
persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de wedstrijd waarbij de deelnemer
betrokken partij is. Het door de deelnemer gemaakte filmpje dat de wedstrijd gewonnen heeft zal
worden gedeeld per social media van 3M. De gewonnen deelnemer stemt hier mee toe op de
wijze zoals in artikel 5.1 bepaald.

2.2

3M is de verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens. De persoonsgegevens
zullen door 3M worden verwerkt en worden bewaard op een lokale server. De persoonsgegevens
zullen worden bewaard tot de wedstrijd wordt afgesloten en de winnaar wordt gecontacteerd. De
persoonsgegevens van de winnaar zullen worden bewaard tot 30 april 2018.

2.3

Deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar hebben toestemming van de persoon die de ouderlijke
verantwoordelijkheid voor het kind draagt nodig voor het verwerken van hun persoonsgegevens.
De deelname aan de wedstrijd zal in dit geval gebeuren via het e-mailadres van de ouder die de
verantwoordelijkheid voor het kind draagt. De verplichtingen bepaald in artikel 5.1 zullen door deze
persoon dienen te worden nageleefd. 3M heeft het recht voor of tijdens de uitreiking van de prijs
te verifiëren of de toestemming van deze persoon tot verwerking van persoonsgegevens
daadwerkelijk is verleend.
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2.4

De deelnemer heeft het recht om 3M te verzoeken om inzage van en rectificatie of van de
persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Door deelname aan de wedstrijd erkent de deelnemer dat wanneer
hij gewonnen heeft, zijn persoonsgegevens zullen worden gedeeld per social media van 3M. 3M
behoudt het recht om waar en wanneer nodig contact op te nemen met iedere deelnemer voor
verheldering en verificatie.

De deelnemer heeft het recht klacht in te dienen bij een

toezichthoudende autoriteit.
2.5

Het algemeen Privacybeleid van 3M kan u raadplegen op
http://solutions.3mbelgie.be/wps/portal/3M/nl_BE/EU2/Country/Corp/Privacy/.

Artikel 3 Actieperiode
3.1

De startdatum van de actie is 12 februari 2018, de sluitingsdatum is 31 maart 2018. Inzendingen
na deze datum worden niet meer geaccepteerd.

Artikel 4 Prijs
4.1

De prijs is een volwaardige voetbaltafel afgewerkt op elke zijde met een 3M logo.

4.2

De prijs is niet overdraagbaar aan anderen en niet inwisselbaar tegen contanten.

4.3

De prijs is uitsluitend voor particulier gebruik.

4.4

Eventuele restwaarde van de prijs wordt niet vergoed.

4.5

Er zijn geen andere prijsalternatieven beschikbaar, geheel of gedeeltelijk, behalve in het geval
van omstandigheden die buiten de controle van 3M vallen. In dat geval behoudt 3M zich het recht
voor om de prijs te vervangen door een gelijksoortig alternatief van een gelijke waarde. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen door 3M, zal de prijs alleen rechtstreeks aan de winnaar
gegeven worden.

4.6

Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs – welke niet te wijten is aan 3M –
vervalt deze aan 3M, zonder enige vorm van vergoeding of compensatie aan de winnaar.

4.7

3M neemt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

Artikel 5 Werking actie
5.1

Film een spectaculair doelpunt of een geweldig trickshot met uw GSM. Het filmpje mag maximaal
30 seconden duren en dient via mail verzonden te worden aan abrasives.nl@mmm.com. Gebruik
als onderwerp van de mail steeds “Filmpje Voetbaltafel actie SB – Naam Voornaam”. Neem in de
mail steeds onderstaande verklaring op: “Ik, ondergetekende naam voornaam, verklaar de
actievoorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben. Ik geef hierbij mijn toestemming voor het
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publiek maken op de social media van 3M van mijn naam en filmpje indien ik de winnaar ben”. In
het geval dat de deelnemer de leeftijd van 16 niet bereikt heeft, zal het filmpje dienen verstuurd te
worden via het e-mailadres van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind
draagt (zie artikel 2.3) en zal deze persoon zijn/haar toestemming dienen te geven voor het
eventueel publiek maken op de social media van 3M van het filmpje indien het filmpje gewonnen
heeft.
5.2

De filmpjes zullen door 3M niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of zullen niet
gedeeld worden met derden. De filmpjes worden enkel bewaard op een lokale 3M server alsook
binnen een mailbox. Enkel de winnende inzending zal gebruikt worden via social media.

5.3

Er is geen maximum aan het aantal inzendingen per persoon. Massa-inzendingen die gemaakt
worden vanuit handelsgroepen, consumentengroepen of derden worden niet geaccepteerd.

5.4

Als het duidelijk wordt dat een deelnemer gebruik maakt van een computer om het bepaalde in
artikel 5.3 te omzeilen door, bijvoorbeeld, het gebruik van een ‘script’, ‘brute force’ of een andere
geautomatiseerde manier, dan worden de inzendingen van deze deelnemer gediskwalificeerd en
wordt de gewonnen prijs ongeldig verklaard.

5.5

Onvolledige, verkeerd geadresseerde of te late inzendingen worden niet geaccepteerd. Bewijs
van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. 3M neemt geen
verantwoordelijkheid voor de vertraging, de onvolledigheid of het verlies van inzendingen
vanwege technische of andere redenen.

5.6

Er is gedurende deze actie maximaal één prijs te winnen binnen de volledige Benelux regio.

5.7

De winnaar wordt door een team van 3M personeelsleden verkozen puur op basis van “meest
geliefde filmpje”.

5.8

De winnaars worden ingelicht via een persoonlijk bericht op onze Facebookpagina en via een
persoonlijke e-mail, waarbij de naam van de winnaar gepubliceerd zal worden.

5.9

Door deel te nemen aan de actie, wordt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor vermelding van
de naam op de Facebookpagina, alsook het zichtbaar maken van het filmpje op de social media
van 3M – indien winnaar van de wedstrijd. De deelnemer verklaart dat hij/zij rechtmatig
toestemming heeft verkregen voor verwerking van de persoonsgegevens van de andere
personen die op het filmpje te zien zijn.

5.10

De beslissing van 3M is definitief en er is geen correspondentie mogelijk over de selectie van de
winnaar.

5.11

De prijs wordt via Staci verstuurd. Om de prijs te kunnen ontvangen dient de winnaar zijn/haar
postadres op te geven. 3M is niet verantwoordelijk wanneer de prijs niet kan worden bezorgd of
tijdens verzending of na levering zoekraakt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
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6.1

3M, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de
actie.

6.2

Meer specifiek zijn 3M, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk
voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband
houdende met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie.

6.3

3M, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor
enige aanvullende uitgaven die u eventueel dient te maken in verband met de deelname aan de
actie.

6.4

3M garandeert geen voortdurend ononderbroken of veilige toegang tot de website. Verschillende
factoren buiten de controle van 3M zouden het gebruik van de website kunnen verstoren.
Aansprakelijkheid voor moeilijkheden bij deelname of inzending vanwege vertraging of
beschadiging wordt niet geaccepteerd.

Artikel 7 Rechten 3M
3M behoudt zich het recht voor om alle inzendingen te verifiëren, inclusief maar niet beperkt tot
het vragen naar adres- en identiteitsgegevens (deze moeten binnen 14 dagen worden
doorgegeven), en om te weigeren een prijs toe te kennen of het recht op een prijs terug te
trekken en/of verdere deelname aan de actie te weigeren en de deelnemer te diskwalificeren, als
er redelijkerwijs aan te nemen is dat er een schending is geweest van deze algemene
voorwaarden of andere instructies die onderdeel zijn van de deelnamevereisten van deze actie of
als een deelnemer een oneerlijk voordeel heeft verkregen door het deelnemen aan de actie of op
een frauduleuze manier heeft gewonnen. 3M heeft het laatste woord bij alle beslissingen en deze
zullen bindend zijn; correspondentie aangaande deze voorwaarde is niet toegestaan. 3M zal altijd
proberen om het effect op deelnemers te minimaliseren om onnodige teleurstelling te voorkomen.

Artikel 8 Klachten of geschillen
8.1

Door aan deze actie deel te nemen accepteren deelnemers deze algemene voorwaarden,
evenals dat ze hieraan gebonden zijn.

8.2

Eventuele klachten of verzoeken kunnen schriftelijk worden gericht aan 3M Belgium bvba, ter
attentie van 3M Box - Scotch-Brite™ Voetbaltafel actie 2018ame, Hermeslaan 7, te Diegem en dit
ten laatste een (1) maand na het beëindigen van de actie. De poststempel dient als bewijs. Elke
klacht of verzoek tot informatie die na deze termijn verstuurd werd, of die niet per post verstuurd
werd, zal niet in aanmerking genomen worden.

8.3

Op deze actie is Belgisch recht van toepassing. De daartoe bevoegde rechtbank te Brussel is
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen te
verzetten.
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