Actievoorwaarden “Project Spotlight”, versie 1.0, d.d. 12 maart 2020

I. Algemeen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Project Spotlight”-actie (verder te noemen: "de Actie") van Signify
Nederland B.V. (kantoorhoudende te Eindhoven aan de Boschdijk 525,5621 JG, Eindhoven), hierna te noemen "de
Organisator".
Signify zal een selectie maken van bij haar bekende Interact Pro projecten. De installateur (verder te noemen “de
Deelnemer”) die het betreffende project heeft geïnstalleerd zal in combinatie met het project worden genomineerd.
Door middel van deze Actie kunnen deelnemers, ter promotie van Professionele Philips Interact Ready LED
armaturen en LED tubes, kans maken op de in deze actievoorwaarden genoemde prijzen.
De gedragscode promotionele kansspelen is van toepassing op de Actie.
De Actie duurt van 16 maart 2020 9:00 uur en eindigt woensdag 15 april om 23:59 uur.
De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie om haar moverende
redenen stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, zonder dat deelnemers enige aanspraak
jegens Organisator kunnen doen gelden. Bij wijziging actievoorwaarden zal een herziene versie op de Actiewebsite
(zie punt 15) worden geplaatst, voorzien van een datum en vervangt per die datum de bestaande actievoorwaarden.
De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Er zijn twee soorten deelnemers:
a. Genomineerde Installateur - een in Nederland gevestigde rechtspersoon of in Nederland woonachtige
natuurlijke persoon met een leeftijd vanaf 18 jaar en geldige inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel de KvK, die in haar hoedanigheid als onderneming installatiewerkzaamheden verricht. Verder te
noemen “Genomineerde Installateur”.
b. Stemmer - Een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon met een leeftijd van minimaal 16 jaar, die een
geldige stem uitbrengt op een project (zie punt 10). Verder te noemen “Stemmer”.
Deelname als ‘Genomineerde Installateur’ vindt plaats nadat aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:
a. De betreffende installateur wordt door de Organisator benaderd met het voornemen dat haar organisatie is
genomineerd voor de succesvolle oplevering van een verlichtingsproject, waarbij Interact Pro software is gebruikt.
b. Een daartoe bevoegde medewerker accepteert de nominatie en is bereid om zijn of haar cliënt waar het project
is uitgevoerd (verder te noemen: de Eindgebruiker) te benaderen.
c. De eindgebruiker accepteert de deelname en maakt dit kenbaar door het ondertekenen van een zogenaamde
‘Quit Claim’.
Deelname als Stemmer vindt plaats als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. De stemmer wendt zich tot de Actiewebsite en brengt één stem uit op een van de genomineerde projecten. Dit
kan door op de detailpagina van een specifiek project op de button met de tekst ‘Stem’ te drukken.
b. De stemmer deelt vervolgens zijn stem via zijn persoonlijke profiel op LinkedIn.com of Facebook.com door op
de bevestigingspagina (deze verschijnt na indrukken van de ‘Stem’-button) een van de twee deel-knoppen te
drukken.
c. De sociale content wordt vervolgens publiek (dus niet enkel naar een selecte groep sociale contacten) gedeeld
en is voorzien van de ‘hashtag’ #philipsprojectspotlight
Door deelname aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
Medewerkers van de Organisator evenals degenen die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin
betrokken zijn bij deze Actie, zijn uitgezonderd van iedere deelname aan deze Actie.
In afwijking van het voorgaande kunnen medewerkers van een deelnemende installateur ook na registratie meedingen
naar de Project Spotlight prijzen conform de inhoud van deze actievoorwaarden en instructies zoals vermeld op de
Actiewebsite (zie punt 15). Bijvoorbeeld door een stem uit te brengen op één van de genomineerde projecten en al
zodanig mee te dingen naar de prijs voor Stemmers.
Deelname aan deze Actie zijn geen kosten verbonden en iedere deelnemer mag éénmaal meedoen.
Deelname kan door aanmelding via de volgende online webpagina www.projectspotlight.nl, verder te noemen de
“Actiewebsite”.
Om mee te kunnen dingen naar een van de prijzen dient de deelnemer door Organisator te zijn genomineerd,
hetgeen telefonisch kenbaar wordt gemaakt in de maanden januari en februari 2020.
Deelname is pas geldig indien genomineerde deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden en goedkeuring
verleend om de bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats, telefoonnummer en gevraagde projectinformatie te
verstrekken. De door de deelnemer verstrekte gegevens zijn niet van persoonlijke aard en worden opgenomen in
een bestand en ten behoeve van de Actie verwerkt.
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18. De gegevens worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De deelnemer is zich ervan bewust en stemt in met een
verwerking van zijn/haar gegevens door Organisator in het kader van deze Actie en ten behoeve van eventuele
opvolgende voor deelnemer relevante (afzonderlijke) acties en/of aanbiedingen van Organisator.
19. Organisator is niet verantwoordelijk voor een ononderbroken beschikbaarheid van de Actiewebsite en kan ook niet
verantwoordelijk worden gehouden voor niet-tijdige inzendingen als gevolg van een onbereikbaarheid van de
Actiewebsite.
20. In geval van (het vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich
het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname dan wel het recht op prijzen te ontzeggen.
21. Inzendingen die naar inzicht van Organisator niet passend worden geacht, waaronder aanstootgevende, kwetsende,
racistische, seksueel geladen, beledigend en of commercieel, kunnen worden verwijderd.

III. Aanvullende voorwaarden voor de prijs
III.a Prijs voor de winnende Installateur
22. Het Interact Pro project van de Genomineerde Installateur wordt op de Actiewebsite toegevoegd, in combinatie
met algemene bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, vestigingsplaats) en project karakteristieken (gebruikte producten,
leverende groothandelsvestiging, toepassing, type eindgebruiker). Ook worden foto’s van het project geplaatst.
23. De geplaatste foto’s worden enkel geplaatst na expliciete goedkeuring van de eindgebruiker middels een
ondertekende ‘Quit Claim’ waarin een daartoe gerechtigde medewerker van de Eindgebruiker de Organisator
toestemming verleend om de fotografie van zijn bedrijfslocatie te gebruiken in marketing-uitingen.
24. Deelnemen is alleen mogelijk indien professionele Philips Interact Ready LED lampen en armaturen zijn toegepast in
het geregistreerde project voor de Actie
25. Op de Actiewebsite zullen alle projecten worden voorzien van een knop, waarmee Stemmers kunnen aangeven welk
project zij het meest geschikt achten als Winnaar. Elke unieke Bezoeker die een stem uitbrengt wordt geteld.
26. Het aantal vergaarde Stemmen wordt weergegeven op de Actiewebsite.
27. Het is niet toegestaan om als Bezoeker méér dan één Stem achter te laten op een project. Indien Organisator
gegronde redenen heeft dat er op enigerlei wijze door één stemmer méér dan één stem wordt uitgebracht, dan
heeft Organisator het recht om een naar eigen inzicht door de Organisator te bepalen aantal stemmen nietig te
verklaren.
28. Stemmen kunnen middels sociale media kanalen worden gedeeld om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Hoe
meer Stemmen een Genomineerde Installateur voor zijn Interact Pro project weet te behalen gedurende de
actieperiode, hoe groter de winstkans is.
29. Per Genomineerde Installateur geldt dat deze slechts één maal kan winnen.
30. Het Interact Pro project met de meeste Stemmen gedurende de Stemperiode van de Actie wordt de prijswinnaar.
31. De prijswinnaar wordt na 15 april 2020 door Organisator persoonlijk benaderd op het opgegeven e-mailadres en
dient binnen 1 werkdag aan Organisator aan te geven of ze van de prijs gebruik wensen te maken.
32. De prijs bestaat uit een VIP arrangement voor medewerkers van de prijswinnaar (Installateur) en een grote
advertentie in een regionaal dagblad in de omgeving van het winnende installatiebedrijf.
a. Het VIP arrangement geeft de medewerkers toegang tot een avondprogramma dat voor hen kosteloos zal
worden georganiseerd door Organisator op een nader door de Organisator te bepalen tijdstip en locatie. De
waarde hiervan bedraagt maximaal €3.000
b. De Organisator bepaalt de wijze waarop de bedrijfsnaam wordt gepubliceerd in het regionale dagblad, na overleg
met De Winnaar. De waarde hiervan bedraagt maximaal € 1000.
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III.b Prijs voor de winnende Stemmer
33. Stemmers dingen alléén mee naar voor een prijs indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. De Stemmer heeft slechts één stem uitgebracht middels de Actiepagina
b. Deze betreffende stem is publiekelijk gedeeld op Facebook of LinkedIn middels de op de Actiepagina weergegeven
share-buttons en voorzien van de tekst “#philipsprojectspotlight”.
c. De Stemmer heeft niet meerdere stemmen uitgebracht en/of meerdere malen zijn Stem (of stemmen) gedeeld
via één of meerdere sociale media accounts die deze Stemmer in beheer heeft. In dat geval worden alle door de
persoon in kwestie als nietig verklaard en kan er geen aanspraak worden gemaakt op de prijs.
d. De Stem is niet door de Organisator ongeldig verklaard gedurende of na de Actieperiode
34. Uit alle geldige Stemmen zal middels een trekking de winnaar worden bepaald. De trekking zal worden uitgevoerd
door de Organisator geselecteerde, onafhankelijke persoon.
35. De Trekking zal worden uitgevoerd tussen maandag 20 april 2020 en vrijdag 1 mei 2020.
36. De Trekking van deze onafhankelijke persoon is definitief en daar is vooraf en achteraf geen correspondentie over
mogelijk.
37. De Winnaar zal worden benaderd via het sociale media kanaal waarop de Stemmer zijn Stem heeft gedeeld.
38. De Winnaar zal op het door Organisator uitgestuurde bericht binnen één week na uitsturen van het bericht dienen
te reageren. Indien de Winnaar dit nalaat, zal de prijs aan een andere Winnaar worden uitgekeerd.
39. De Winnaar kan vervolgens middels een persoonlijk bericht zijn persoonlijke gegevens verstrekken om zodoende
zijn/haar prijs in ontvangst te kunnen nemen.
40. De Winnaar ontvangt een pakket bestaande uit meerdere Philips Hue artikelen zoals geresenteerd op de
Actiewebsite met een maximale consumentenprijs van niet meer dan €449 en er is derhalve geen kansspelbelasting
door de Winnaar verschuldigd aan de Belastingdienst.

IV. Algemene bepalingen over prijzen en de prijsuitkering
41. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten
worden ontleend.
42. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar moverende redenen te weigeren
of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
43. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van
de prijs door de winnaar vervalt deze aan de Organisator.
44. Prijzen kunnen door de winnaar niet worden overgedragen en kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere
prijzen.
45. Prijswinnaars verlenen automatisch medewerking aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie,
waaronder begrepen publiciteit ten behoeve van de prijsuitreiking via alle vormen van media en de daarop volgende
marketing campagnes.

V. Aansprakelijkheid
46. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de
winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie, de acceptatie, het gebruik
of misbruik van de prijs.
47. Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade
of letsel aan eigendommen en/of personen op enigerlei wijze voortvloeiende uit het gebruik van de prijs. De
Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van compensatie in het geval van de
betreffende evenementen onverhoopt zouden worden afgelast.

VI. Slotbepalingen
48. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de Organisator.
49. Vragen of klachten over de Actie kunnen onder vermelding van “Project Spotlight”-actie kenbaar worden gemaakt
door contact op te nemen met Organisator
50. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Laatste versie: d.d. 12 maart 2020

