BEAUTYDISTRICT EUROVISION WINDOW COMPETITION (ETALAGE WEDSTRIJD) & VROUW
VOUCHER ACTIE

VOORWAARDEN WINDOW COMPETITION

1.

DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden (hierna onze “Voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op de Beautydistrict Eurovision Window
Competition, hierna de “Wedstrijd” genoemd. Salons gevestigd in Nederland zijn uitgesloten van deelname aan de
Moroccanoil Eurovision Window Competition waarop afwijkende voorwaarden en prijzen van toepassing zijn.
Door aan de Wedstrijd deel te nemen ga je akkoord wettelijk aan deze Voorwaarden gebonden te zijn.

2.

DE WEDSTRIJD PROMOTOR

De wedstrijd promotor is Beautydistrict BV, Lakenblekerstraat 49, 1431 GE te Aalsmeer (hierna de “Promotor” of “wij”
genoemd). De Promotor is wettelijk verantwoordelijk voor het verloop van de Wedstrijd. Heb je vragen of problemen
betreffende de Wedstrijd, dan gelieve contact op te nemen met de Promotor. De Wedstrijd is op geen enkele manier
gesponsord, ondersteund of beheerd door, of verbonden aan Instagram.

3.

DE WEDSTRIJD

De Wedstrijd biedt deelnemers met een kapsalon gevestigd in Nederland kans op het winnen van onderstaande prijs.
3.1

De winnaar van de Wedstrijd heeft de keuze te kiezen uit twee (2) opties:

OPTIE NUMMER EEN:
● een verblijf van drie (3) nachten, drie (3) dagen in Rotterdam van donderdag 20 mei 2021 tot zondag 23 mei 2021
(overnachting in een vijfsterren (5*) hotel) voor de winnaar en gast, inclusief verzorgd vervoer heen- en terug
vanaf- en naar één adres in Nederland;
● vijfhonderd (500 €) euro zakgeld;
● twee (2) VIP tickets voor de halve finale en grand finale van het Eurovisiesongfestival 2021;
● backstage bezoek voor de winnaar en gast;
● het bijwonen door winnaar en gast van Moroccanoil’s pre-show VIP party; en
● een stylist bag met de top twaalf (12) backbar producten van Moroccanoil.
OF
OPTIE NUMMER TWEE:
De Promotor bezorgt de winnaar onderstaande items voor Moroccanoil branding en gebruik in de kapsalon;
● 4 x Moroccanoil Power Performance Ionic Hair Dryer;
● 4 x Moroccanoil Perfectly Polished Titanium Flat Iron;
● 4 x Moroccanoil Everlasting Titanium Curling Iron;
● 4 x Moroccanoil Ceramic Brushes borstelset (5 borstels per set); en
● een stylist bag met de top twaalf (12) backbar producten van Moroccanoil.

4.

REGELS

Deelnemers aan de Wedstrijd moeten:
● meerderjarig zijn; en
● in dienst- of eigenaar zijn bij/van een Beautydistrict partner salon.
De volgende personen mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd:
● werknemers van de Promotor;
● mensen die professioneel verbonden zijn aan de Wedstrijd of het beheer ervan; en
● leden van de naaste familie of gezinsleden van bovengenoemde groepen van mensen.
Door aan de Wedstrijd deel te nemen bevestig je dat je voldoet aan de bovengenoemde regels om te mogen deelnemen.
Enkel de Promotor kan beslissen of al dan niet voldaan werd aan de regels en kan eventueel bewijs of bevestiging van de
deelnemers vragen voordat de Prijs wordt uitgereikt.

5.

DEELNAMEPERIODE

Deelname aan de Wedstrijd is geheel vrijwillig en vrijblijvend. Inzendingen voor de Wedstrijd kunnen ingediend worden
vanaf 14 april 2021 00:00:01 CET tot 7 mei 2021 23:59:59 CET (hierna de “Deelnameperiode”).
De deelnemers worden aangemoedigd de Eurovisie etalage te houden tot en met 22 mei 2021.
Alle inzendingen die voor of na de Deelnameperiode worden ingediend worden automatisch gediskwalificeerd.

6.

HOE MOET JE DEELNEMEN

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moeten de deelnemers met behulp van de Moroccanoil Window Decals (hierna
“Raamstickers” genoemd) welke kosteloos door Beautydistrict aan de salon zijn geleverd, een etalage creëren geïnspireerd
op Moroccanoil en het Eurovisie songfestival volgens de aanwijzingen die met de Raamstickers zijn meegestuurd, en
waarbij je de sfeer van het songfestival en jouw creativiteit demonstreert en enkel gebruik maakt van Moroccanoil
producten. Het resultaat toon je door een foto met de ‘look’ van jouw salon etalage te posten (hierna “Etalage foto”
genoemd) op het Instagram account van jouw salon of op je persoonlijke Instagram account. Instagram applicaties zijn
beschikbaar op iOS en Android toestellen. Je Instagram account moet ‘openbaar’ zijn – als het account privé is dan zal de
post niet in aanmerking komen als inzending voor de Wedstrijd.
De Etalage en de foto moet aan de volgende vereisten voldoen:
● de etalage straalt nationale Nederlandse trots uit geïnspireerd op het Eurovisie Songfestival;
● de grote ronde donkerblauwe raamsticker van het Moroccanoil Eurovision presenting partnership én de
langwerpige smalle sticker met daarop vermeld “#ArganOnStage @moroccanoileu” moeten duidelijk zicht- en
leesbaar zijn;
● er moeten minimaal 3 styling producten van Moroccanoil duidelijk zichtbaar zijn; en
● je mag geen filters gebruiken.
De Etalage foto die je post op Instagram moet ook aan de volgende vereisten inzake tags en hashtags voldoen:
● de foto moet een hoge resolutie hebben en in natuurlijk licht gemaakt zijn;
● stad en land taggen;
● @moroccanoileu taggen in de caption en op de foto; en
● #BackstageFavorites en #Ad gebruiken in de caption.

Je mag slechts eenmaal deelnemen met jouw salon- of jouw privé Instagram account.
Als jouw Etalage Foto de winnende inzending is dan kan de Promotor vragen om te bewijzen of je de account eigenaar bent
van het Instagram account dat werd gebruikt om de foto te posten.
Je foto moet ingediend worden in overeenstemming met het formaat en andere vereisten van Instagram. De promotor kan
inzendingen weigeren die:
● gekopieerd zijn of waarvan jij niet over de rechten beschikt; of die vroeger in een andere wedstrijd, sweepstake of
promotie werden ingediend;
● stockfotografie of -videografie bevatten;
● producten, handelsmerken en merknamen van derden (andere dan van de Promotor) bevatten of vertonen;
● volgens Promotor vermoedelijke rechten van een derde schendt, inclusief copyright;
● bestaan uit seksueel expliciete, obscene, pornografische, gewelddadige beelden, beelden met zelfverminking of
verminking van dieren, discriminerende beelden (gebaseerd op ras, geslacht, religie, afkomst, fysieke beperking,
seksuele geaardheid of leeftijd), illegale, beledigende, bedreigende, grove, lasterlijke of smadelijke beelden, of die
andere ongeschikte inhoud bevatten (zoals bepaald door de Promotor);
● onvolledig, onbegrijpelijk, beschadigd of op een andere manier ontoereikend zijn;
● gemaakt zijn met software voor geautomatiseerde invoer of andere mechanische of elektronische middelen
waarmee meerdere geautomatiseerde deelnames naar wedstrijden kunnen verstuurd worden; of
● niet aan alle vereisten voor inzending voldoen.
De Promotor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige, verloren gegane- of verkeerd verstuurde inzendingen,
inclusief als ze niet binnen de Deelnameperiode werden ontvangen wegens technische storingen, overbelasting van het
netwerk of andere redenen.

7.

SELECTIE VAN DE WINNAAR

De winnaar wordt op of rond 12 mei 2021 bekend gemaakt uit alle verkiesbare Nederlandse inzendingen die tijdens de
Deelnameperiode werden ontvangen door een panel van gekwalificeerde en onafhankelijke juryleden geselecteerd door
Moroccanoil uit een groep van Moroccanoil marketing experts, een vertegenwoordiger van Eurovisie en een
vertegenwoordiger van de Behind-The-Chair organisatie, gebaseerd op de volgende criteria:
● onder de aandacht brengen van het partnership tussen Moroccanoil & het Eurovisie songfestival (20%);
● voorstelling van de esthetica van het merk Moroccanoil volgens de voorziene richtlijnen (40%); en
● uiting van creativiteit en nationaal karakter (40%).
Zodra de Deelnameperiode is afgelopen zal gedurende een periode van 30 dagen een volledige lijst met de namen van de
juryleden beschikbaar zijn op de website www.moroccanoil-eurovision.com
Uit de inzendingen van deelnemers aan de Beautydistrict Eurovisie Etalagewedstrijd kiezen de juryleden één winnaar
alsmede één winnaar per deelnemend land aan de Moroccanoil Eurovisie Etalagewedstrijd. Om verkiesbaar te zijn voor de
Beautydistrict Etalagewedstrijd moeten er minimaal (10) salons deelnemen uit Nederland. De te winnen prijzen van
deelnemers aan de Beautydistrict Eurovisie Etalagewedstrijd wijkt af van de prijzen te winnen van deelnemers aan de
Moroccanoil Eurovisie Etalagewedstrijd, zoals bijvoorbeeld het kunnen winnen van de Topprijs.
Op de website www.moroccanoil-eurovision.com zal Moroccanoil namens Beautydistrict de winnende inzending uit
Nederland publiceren alsmede de winnaars, hun Deelnemend land en hun winnende inzendingen van de Moroccanoil
Eurovisie Etalage Wedstrijd nadat de winnaars werden geselecteerd en gecontacteerd om hen te melden dat de Prijzen
werden uitgereikt. Indien de winnaar zich verzet tegen het publiceren of beschikbaar maken van de Instagram
gebruikersnaam, naam (zoals deze op winnaars Instagram profiel verschijnt) en van de winnende etalage foto, gelieve
contact op te nemen met de Promotor. In dergelijke omstandigheden kan de Promotor nog steeds verplicht zijn de
gegevens en de winnende inzending aan de adverterende regulator (of gelijkwaardige bevoegde autoriteit) te verschaffen
op verzoek van de desbetreffende rechtbank.

De beslissing van de juryleden betreffende de keuze van de winnaar is definitief en bindend en hierover zal geen
correspondentie of discussie worden aangegaan.

8.

PRIJS

De prijs zoals beschreven in het begin van deze Voorwaarden is onderhevig aan beschikbaarheid, is niet overdraagbaar en is
niet omwisselbaar. Omruiling tegen geld is niet mogelijk. Aangezien de prijs bestaat uit het bijwonen van het Eurovisie
songfestival 2021 zoals hierboven uiteengezet, kan de winnaar kiezen om naar Rotterdam te reizen zoals vermeld in deze
Voorwaarden, of om de tweede prijs optie te kiezen. Binnen tien (10) dagen nadat de winnaar op de hoogte werd gebracht
dat deze prijs optie één (i.e. bijwonen van het Eurovisie songfestival 2021) heeft gewonnen moet de winnaar kiezen tussen
Optie één en Optie twee. De prijs moet op de data die in deze Voorwaarden zijn vermeld in ontvangst worden genomen.
Als de winnaar een onderdeel van de Prijs niet op het door de Promotor bepaalde tijdstip in ontvangst neemt, dan verliest
de winnaar dit element van de Prijs. Er wordt geen cash in ruil gegeven voor die Prijs of een deel ervan.
De winnaar erkent dat de Promotor niet verantwoordelijk is als een deel van het Eurovisiesongfestival 2021 om welke reden
wordt geannuleerd, aangepast of verplaatst. Als een aanpassing of verplaatsing betekent dat de winnaar (en/of zijn/haar
gast) niet aanwezig kan zijn, is de Promotor niet verplicht om cash of alternatieve tickets te voorzien. Vrijaf krijgen van het
werk en/of studies of verwante activiteiten om de Prijs in ontvangst te nemen, valt onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de winnaar.
Zijn niet in de Prijs ingerekend: reisverzekering, de vervoerskosten van en naar stations of ontmoetingsplaatsen, extra
zakgeld bovenop het zakgeld in de Prijs beschrijving, eten en drinken, heffingen of persoonlijke uitgaven. Het verblijf wordt
aangeboden op “room only” basis. Andere kosten die bovenop bovengenoemde kosten worden gemaakt en die horen bij
de inontvangstneming van de Prijs, valt onder de verantwoordelijkheid van de winnaar.
De winnaar is verantwoordelijk voor het feit dat hij- of zij zelf en ieder die met haar- om hem meereist, mag reizen voor de
desbetreffende reis op vermelde reisdata.
Alle heffingen die ten gevolge van de uitgereikte of ontvangen Prijs verschuldigd zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid
van de winnaar. Winnaar moet, indien deze zich hier zorgen om maakt, onafhankelijk financieel advies inwinnen voor hij- of
zij een Prijs aanvaard.
De Promotor kan de Prijs vervangen door een prijs die hij gelijkwaardig acht.

9.

PRIJS IN ONTVANGST NEMEN

De winnaar wordt binnen tien (10) dagen na de Deelnameperiode door Promotor op de hoogte gebracht via de
accountmanager en/of een privébericht op Instagram naar het account waarop de winnende foto werd gepost. Het wordt
aanbevolen uw meldingen van Instagram ingeschakeld te houden.
Om de Prijs in ontvangst te nemen wordt de winnaar gevraagd de instructies hiervoor op te volgen en om een “Algemeen
Wedstrijd- en Afstand Formulier” te ondertekenen en terug te sturen, dat de Promotor zo snel als redelijkerwijs mogelijk zal
bezorgen.
Als de winnaar ofwel:
● niet antwoord op, of de instructies om de Prijs in ontvangst te nemen niet opvolgt, binnen de vijf dagen nadat de
Promotor de winnaar via Instagram op de hoogte heeft gebracht; en/of
● het “Algemeen Wedstrijd- en Afstand Formulier” niet binnen de vijf dagen nadat de Promotor het aan de winnaar
heeft bezorgd, terugstuurt, dan verliest de winnaar automatisch zijn/haar Prijs.
De winnaar verliest ook automatisch zijn/haar Prijs indien:

●
●
●

een kennisgeving van de Prijs wordt teruggestuurd als niet-afleverbaar;
een winnaar zijn/haar Prijs weigert; of
een winnaar deze Voorwaarden niet naleeft.

Indien een winnaar zijn/haar Prijs verliest, kan een alternatieve winnaar geselecteerd worden uit de resterende verkiesbare
inzendingen, en er zal geen compensatie worden gegeven.

10.

RECHTEN EN INHOUD

Door deel te nemen aan de Wedstrijd:
● geef geef je de Promotor de toestemming (die niet-exclusief, wereldwijd van toepassing, onherroepbaar en voor
de volledige periode van de intellectuele eigendomsrechten in jouw foto geldt) om de foto te gebruiken, tonen,
publiceren, doorsturen, kopiëren, bewerken, veranderen, opslaan, herformatteren en sublicenties ervoor te
verlenen, commercieel of niet-commercieel, inclusief het recht om de foto te publiceren op de website van
Beautydistrict, Moroccanoil en Eurovision; en in alle media voor reclame- en publiciteitsdoeleinden, zonder extra
revisie of vergoeding; en
● stem je in dat je afstand doet van de morele rechten betreffende je foto en de rest van jouw inzending.
Je belooft dat:
● jouw foto een origineel werk is en niet zonder toestemming werd gekopieerd, da je foto niet lasterlijk, ongepast,
smadelijk of bedreigend is, en dat je foto de rechten van derden niet schendt;
● er geen tegenstrijdige afspraken van kracht zijn die het gebruik van jouw foto beperken; en
● je de nodige toestemming op verzoek van Promotor zult bewijzen, of je riskeert gediskwalificeerd te worden.
Wanneer één van bovenstaande beloftes onwaar blijkt te zijn, zal je de Promotor moeten vergoeden voor verlies of schade
die deze hierdoor heeft geleden.
Alle rechten in naam en functie van de Wedstrijd en formatrechten van de Wedstrijd zijn de exclusieve eigendom van de
Promotor.

11.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

De Promotor zal persoonlijke gegevens van de winnaar enkel verwerken zoals uiteengezet in de privacy policy van Promotor
en Moroccanoil.

12.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROMOTOR

Voor zover wettelijk toegestaan is Promotor in geen enkel geval aansprakelijk voor:
● vergoedingen tegenover winnaar en gast, en aanvaard Promotor geen enkele aansprakelijkheid voor verlies,
schade, persoonlijk letsel of overlijden betreffende jouw inzending of onmogelijkheid om aan de Wedstrijd deel
te nemen; of
● vergoedingen tegenover een winnaar en gast, en aanvaard Promotor geen enkele aansprakelijkheid voor verlies,
schade, persoonlijk letsel of overlijden ten gevolge van het in ontvangst nemen van de Prijs, behalve wanneer dit
door de nalatigheid van de Promotor veroorzaakt werd.
Dit heeft geen invloed op je statutaire rechten.

13.

VERVALSING EN ANDERE ZAKEN

Als om een of andere reden de Wedstrijd niet kan verlopen zoals gepland ten gevolge van technische storingen,
ongeoorloofde tussenkomst, computervirus, storing van het mobiele netwerk, vervalsing, vermoede vervalsing, bedrog,
redelijkerwijs vermoed bedrog, fraude of oorzaken die buiten de controle van de Promotor vallen die het beheer, de
veiligheid, eerlijkheid, integriteit of gepast gedrag van de Wedstrijd kan aantasten of beïnvloeden, kan de Promotor de
Wedstrijd annuleren of wijzigen en/of de veroorzaker van het probleem diskwalificeren. Als de Wedstrijd niet kan doorgaan
zoals gepland ten gevolge van gebeurtenissen die buiten de controle van de partijen vallen, inclusief maar niet beperkt tot
stakingen, boycots, oorlog, geloofsdaden, rellen, ziekte, pandemie, epidemie, quarantaine, terrorisme, vertragingen van
transporteurs, beperkingen vanwege overheid (elk en samen een geval van “Overmacht”), of (ii) een geval van Overmacht
de uitreiking van de Prijs ondoenbaar maakt (en bijgevolg deze overeenkomst of het doel ervan dwarsboomt), kan de
Promotor de Wedstrijd annuleren of wijzigen als dit nodig blijkt.

14.

WETTEN

Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

VOORWAARDEN VROUW VOUCHER ACTIE
Om in voorloop en gedurende het Eurovisie songfestival extra traffic te genereren naar salons die hebben deelgenomen
aan de Window Competition, investeert Beautydistrict naast het prijspakket een aanzienlijk bedrag voor publicatie in
tijdschrift Vrouw (van Telegraaf), waarbij lezers op vertoning van een voucher 10% korting kunnen krijgen op de aankoop
van een Moroccanoil product bij salons met een door Eurovisie Songfestival geïnspireerde etalage.
Deze actie loopt vanaf 8 t/m 22 mei 2021. Het verlenen van deze korting is voor rekening van de salon en wordt niet
gecompenseerd door Beautydistrict die de kosten voor publicatie in tijdschrift Vrouw (van Telegraaf) voor haar rekening
neemt. Het is de salon geheel vrijblijvend om wel- of niet deel te nemen aan deze actie. Beautydistrict adviseert salons die
niet wensen deel te nemen aan deze actie de op Eurovisie Songfestival geïnspireerde etalage op 8 mei (is uitgave tijdschrift
Vrouw) verwijdert te hebben.

