
 
 
 
Juridische voorwaarden Winactie het kosteloze kantoor 

 

 

1. Doel 

 

Met het doel om onze sociale media activiteiten te intensiveren, bereidt Softonic 

International, SL (hierna "Softonic"), een Spaans bedrijf, gevestigd in Barcelona, c / 

Rosselló i Porcel, 12, met Spaans fiscaal nummer B-63920920, een campagne voor, die 

uitgevoerd zal worden tussen 27 april 2012 en 07 mei 2012 en waarmee de gebruikers 

een exemplaar van het boek Het kosteloze kantoor kunnen winnen, volgens de 

voorwaarden zoals hierin gesteld. 

 

 

2. Gebiedsgeldigheid van de promotie 

 

 De promotie geldt voor de volgende websites en landen: 

 

- nl.Softonic.com (Nederland & België) 

 

3. Duur van de promotie 

 

De promotie start op 27/04 /2012 en eindigt op 07/05/2012. 

 

Na deze datum worden  10 winnaars aselect gekozen.  

 

De winnaars kunnen vanaf 07 mei hun prijzen in ontvangst nemen. 

 

4.  Aankondiging van de promotie 

 

De campagne zal aangekondigd worden via Twitter, OnSoftware 

 

Deze aankondiging vindt plaats tussen 27 april 2012 en 07 mei 2012 en zal de volgende 

informatie bevatten: 

 

- Informatie over de prijs 

- Informatie over deelname aan de promotie 

- Begin- en einddatum 

- Gratis promotie 

 

 

 

 



5. Procedure 

 

Om mee te kunnen doen aan de promotie, dient iedere deelnemer Softonic NL te volgen 

op Twitter en het promotiebericht te retweeten. 

 

 

6. Prijs 

 

10 exemplaren van Het kosteloze kantoor, geschreven door Merijn de Boer. Dit boek 

heeft een waarde van € 24,95. 

 

Met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens, aanvaardt elke 

deelnemer dat, in het geval hij/zij de winnaar is, de organisator het recht heeft om 

zijn/haar e-mailadres te gebruiken om hem/haar te informeren over het resultaat van 

de promotie. 

De prijzen en winnaars worden gepubliceerd op onze Twitterpagina. 

 

7. Diversen 

 

In het geval dat de winnaar de prijs niet accepteert, dient hij/zij deze beslissing 

schriftelijk te bevestigen en wordt de prijs uitgereikt aan de vervanger. Indien de 

organisator deze schriftelijke bevestiging niet ontvangt, kan de prijs als ongeldig worden 

beschouwd. 

 

Door deel te nemen aan deze promotie: 

o accepteert de deelnemer deze juridische voorwaarden  

o en ziet de deelnemer af van eigen jurisdictie, door de gerechtshoven en 

rechtbanken van Barcelona te aanvaarden als de aangewezen instanties om 

conflicten en geschillen te beslechten. 

 

 

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schades en klachten die 

voortkomen naar aanleiding van de prijs. 

 

De organisator is vrijgesteld van alle verplichting en compensatie richting de 

deelnemers, in het geval dat de promotie door overmacht of door juridische redenen 

geannuleerd wordt. 

 

 

 

In Barcelona 27 april 2012 

 


