VOORWAARDEN “GRAZIA & TK MAXX CELEBRITY TREASURE HUNT”
1.

Algemeen

1.1.

Deze voorwaarden (verder te noemen: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de Grazia & TK Maxx Celebrity Treasure Hunt (verder te noemen: de "Actie").
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De Actie wordt georganiseerd door (verder te noemen: de "Organisator"):
(i)

Pijper Media B.V. ("Grazia"), Teleportboulevard 124, 1043 EJ Amsterdam; en

(ii)

TJX Nederland B.V. ("TK Maxx"), Strawinskylaan 411, WTC, Toren A, 4de
etage, 1077 XX Amsterdam.

2.

Deelname

2.1.

Om deel te kunnen nemen aan de Actie dient de deelnemer akkoord te gaan met deze
Voorwaarden.

2.2.

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie: werknemers en inwonende familieleden van werknemers van de Organisator, haar dochtermaatschappijen en
ieder ander die betrokken is bij de organisatie van de Actie.

2.3.

Minderjarigen hebben toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) nodig om deel te kunnen nemen aan de Actie.

2.4.

Uit de deelnemers worden vooraf door de Organisator op basis van motivatie tien (10)
Teams geselecteerd, elk bestaande uit twee deelnemers (het "Team" of de "Teams").
Deze Teams mogen vervolgens deelnemen aan de Actie. Niet-geselecteerde deelnemers
mogen niet (verder) deelnemen.

2.5.

De Actie vindt plaats op 10 september 2018 van 20.00 tot 22.00 (de "Actieperiode").

2.6.

Voor deelname aan de Actie zijn geen kosten verschuldigd.

3.

Speelwijze en aanwijzen winnaar

3.1.

Deelname aan de Actie is eenmalig en voorbehouden aan de door de Organisator geselecteerde Teams.

3.2.

Teams krijgen voorafgaand aan de Actieperiode een 'celebrity look' toegewezen, waar
mogelijk op basis van hun vooraf kenbaar gemaakte voorkeuren.

3.3.

De toewijzing van een 'celebrity look' is bindend. Hierover is geen correspondentie mogelijk.
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3.4.

Om deel te nemen moeten de geselecteerde Teams binnen de Actieperiode de aan hen
toegewezen 'celebrity look' creëren door middel van het selecteren van kledingstukken en
accessoires uit het assortiment van TK Maxx Den Haag, Grote Marktstraat 171-175.

3.5.

Uit alle Teams die deelnemen aan de Actie, selecteert een onafhankelijke jury één Team
dat winnaar is van de in artikel 4 omschreven prijzen. Het winnende Team wort tijdens de
Actieperiode door de jury mondeling ter plekke bekendgemaakt

3.6.

De Prijs zal direct na bekendmaking van de winnaars door de jury worden overhandigd
aan het winnende Team

3.7.

Over de uitslag van de Actie is geen correspondentie mogelijk.

4.

Prijs

4.1.

Elk Team maakt kans op een waardebon ter waarde van € 100,- per persoon, te besteden
in de winkels van TK Maxx in Nederland (verder te noemen “Prijs” of “Prijzen”). De met
de Prijs in de toekomst aangekochte producten worden op de alsdan geldende voorwaarden afgenomen.

4.2.

Het recht van een winnaar om een Prijs te ontvangen is niet overdraagbaar. Het is niet
mogelijk om een Prijs in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld.

5.

Publiciteit

5.1.

Door deelname aan de Actie verlenen de Prijs-winnaars van het winnende Team medewerking aan Organisator om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot
deze Actie te gebruiken.

6.

Aansprakelijkheid

6.1.

De Organisator verleent geen garanties op een Prijs. Het gebruikmaken van een Prijs vindt
plaats op eigen risico. De Organisator kan, voor zover haar dit wettelijk is toegestaan, niet
aansprakelijk gesteld worden voor enige schade:
a.

geleden door gebruikmaking van een Prijs, of die op andere wijze voortvloeit of samenhangt met een Prijs,

b.

geleden door de niet beschikbaarheid, het verlies, te laat ontvangen of beschadiging
van een Prijs, of

c.

geleden door enige onjuistheden in de omschrijving van een Prijs.

7.

Persoonsgegevens

7.1.

De persoonsgegevens die de Organisator in het kader van de Actie verzamelt, zal de Organisator overeenkomstig haar Privacybeleid (http://www.tkmaxx.nl/privacybeleid)
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(https://grazia.nl/privacy-en-cookiebeleid) verwerken en gebruiken voor activiteiten in het
kader van de uitvoering van de Actie.
8.

Diversen

8.1.

De Organisator kan de Actie zonder voorafgaande aankondiging stopzetten, en deze
Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging wijzigen.

8.2.

Deze Voorwaarden zijn verkrijgbaar via https://grazia.nl/mailenwin/treasurehunt

8.3.

De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
Klachten over de Actie kunnen per email worden ingediend bij Grazia marketing@grazia.nl Binnen 4 weken na dagtekening van de klacht zal Grazia op de klacht reageren.
Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager de
klacht indienen bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

8.4.

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die
hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
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