
Algemene voorwaarden - Nederland 

Algemene informatie over de wedstrijd 
● De wedstrijd wordt gerund door TerraCycle® (promotor) en is beschikbaar voor iedereen            

met een Facebook-account. De wedstrijd wordt niet gesponsord door Facebook. 
● De #KeepOnRecycling Global Contest staat open voor 16 landen (VS, Canada,           

Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken,        
Zweden, Noorwegen, Spanje, Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland, China). Iedereen in         
Nederland kan meedoen, met uitzondering van medewerkers van de Organisator, hun           
families, hun agenten of iemand anders die aan de Wedstrijd is verbonden. 

● De wedstrijd begint op 17 april 2020 om 15:00 (UTC+2) en wordt afgesloten op 27               
augustus 2020 om 18:00 (UTC+2) (wedstrijdperiode). 

Deelnemen 
● Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten mensen een bericht, video of foto indienen               

om uit te leggen hoe ze TerraCycle®-afval inzamelen of hun beste tips voor het              
inzamelen van afval delen. Inzendingen komen alleen in aanmerking als ze           
TerraCycle®-afval inzamelen (geaccepteerd afval waarvoor TerraCycle® NL een gratis         
recyclingprogramma heeft) en dit in de publicatie wordt getoond of vermeld. 

● De hashtag #KeepOnRecycling moet worden opgenomen in en @TerraCycleNL moet          
worden getagd om deel te nemen aan de wedstrijd.  

Wedstrijdregels 
● Alleen originele publicaties tellen mee voor de wedstrijd. Wanneer een bericht wordt            

weergegeven dat gedeeld is van een andere persoon dan telt dit bericht niet mee. 
● Een publicatie met dezelfde inhoud kan op verschillende kanalen worden gepost. In dit             

geval is het geen gedeeld of opnieuw gepost bericht en de Promotor kan het voor de                
wedstrijd beschouwen als afzonderlijke inzendingen. De likes worden niet         
gecombineerd. 

● Als de hashtag #KeepOnRecycling zonder hoofdletters wordt getypt, blijft de deelname           
geldig.  

● De Promotor accepteert geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die niet met succes           
zijn voltooid vanwege een technische fout of storing, computerhardware- of softwarefout,           
satelliet-, netwerk- of serverstoring van welke aard dan ook. 

● Deelnemers moeten een TerraCycle®-account hebben om prijzen te kunnen ontvangen.          
Dit is geen voorwaarde om deel te nemen aan de wedstrijd, zolang de deelnemer wel               
een account aanmaakt om prijzen te ontvangen (indien gewonnen). 

● Als de winnende deelnemers niet de noodzakelijke TerraCycle®-accountgegevens        
verstrekken voor TerraCycle® om ze punten te geven vóór 18:00 (UTC+2) op 11             
september 2020, kan de deelnemer de prijs niet claimen en wordt de volgende beste              
deelnemer geselecteerd als de nieuwe winnaar.  

● Er worden geen alternatieve prijzen geheel of gedeeltelijk aan de winnaars gegeven om             
de TerraCycle®-punten te vervangen. 



● Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaan deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn              
aan en geacht te zijn deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.             
De Promotor behoudt zich het recht voor om deelnemers te verwijderen die niet voldoen              
aan deze voorwaarden, de wet of wiens gedrag door de organisator als oneerlijk of              
frauduleus wordt beschouwd.  

● Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat TerraCycle® de               
naam van zijn sociale media-account in communicatiemateriaal laat zien als die een prijs             
wint.  

● In geval van schending van deze algemene voorwaarden door een deelnemer, kan            
TerraCycle® reageren op de post (als dit mogelijk is volgens de privacy-instellingen van             
de deelnemer) om deze deelnemer te informeren en de inzending uit de wedstrijd te              
verwijderen.  

● De Promotor behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd op te schorten of te wijzigen                
wanneer dit nodig is om redenen waarop de Promotor geen vat heeft.  

● Deze wedstrijd en alle problemen, geschillen of claims die daaruit voortvloeien of ermee             
verband houden (contractueel of niet-contractueel) worden beheerst door Nederlands         
recht en de deelnemers onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de            
Nederlandse rechtbanken in Amsterdam om alle geschillen of claims die voortvloeien uit            
of in verband met de wedstrijd af te handelen. 

De prijzen, selectie en bekendmaking van de winnaar 
● Er zijn 2 manieren om prijzen te winnen en deze zijn onderverdeeld in afzonderlijke              

categorieën. Mensen kunnen zoveel posts plaatsen als ze willen, om in aanmerking te             
komen voor het aantal likes en de creatieve prijzen. 

1) Prijscategorie 1: de 100 meest populaire publicaties die aan deze voorwaarden            
voldoen, winnen TerraCycle®-punten. Deelnemers worden pas ingeschreven als ze         
minimaal 250 likes op de publicatie hebben bereikt. Als iemand een post heeft met              
minder dan 250 likes, komt die niet in aanmerking voor de prijzen. De prijzen: 1ste = €                 
1.800, 2de = € 900, 3de = € 450, 4de tot 100ste = € 90. Inzendingen voor de wedstrijd                   
worden geregistreerd en gecontroleerd door het Social Media Team van de Promotor.  

Deelnemers dienen een screenshot in te dienen (genomen vóór de sluitingsdatum 27            
augustus 15:00 (UTC+2)) om te bewijzen dat hun publicatie voldeed aan de vereisten             
om de prijs te winnen. In dit screenshot moeten tijd en datum zichtbaar zijn om geldig te                 
zijn. Dit moet uiterlijk op 31 augustus 2020 om 18:00 (UTC+2) worden verzonden naar              
het e-mailadres klantenservice@terracycle.nl.  

Er wordt rekening gehouden met het aantal likes dat de deelnemer in het screenshot              
toont. Zodra dit is ontvangen en gecontroleerd met de live publicatie, wordt de winnende              
deelnemer gecontacteerd via e-mail of sociale media en ontvangt de prijs binnen 20             
werkdagen. Elke publicatie die niet voldoet aan de criteria zoals eerder uiteengezet, die             



het bovenstaande proces niet volgt of die door TerraCycle® als frauduleus of oneerlijk             
wordt beschouwd, wordt niet geaccepteerd.  

Deelnemers die geen screenshot binnen de deadline indienen (18:00 (UTC+2) op 31            
augustus 2020), komen niet in aanmerking voor de prijs. Die wordt deze vervolgens             
beschikbaar gesteld voor de volgende in aanmerking komende deelnemer. Bij een gelijk            
aantal likes wordt de publicatie die als eerste werd gepost geselecteerd. TerraCycle®            
zal vervolgens de screenshots en prijsuitreiking beoordelen voordat het uiteindelijk de           
top 3 winnaars bekendmaakt in een Social Media-bericht op de TerraCycle® Social            
Media-platforms op vrijdag 4 september 2020.  

Het TerraCycle® Social Media-team zal reageren op de berichten (als ze de            
mogelijkheid hebben om dit te doen volgens de privacy-instellingen van de deelnemer)            
die als 4de - 100ste zijn geplaatst om hen te laten weten dat ze hebben gewonnen en de                  
nodige TerraCycle® accountgegevens voor TerraCycle® op te vragen om hen met           
punten te belonen. De winnaars ontvangen hun TerraCycle® punten binnen 20           
werkdagen.  

2) Prijscategorie 2: voor € 90 TerraCycle®-punten op wekelijkse basis (dus elke week             
€ 270 te winnen) voor 3 inzendingen voor de beste inhoud (de creatiefste/interessantste)             
tot zondag 23 augustus 2020, met de laatste winnaars geselecteerd op maandag 24             
augustus 2020. Creativiteit kan van toepassing zijn op beeldmateriaal (foto/video) of op            
de tekst. TerraCycle® behoudt zich het recht voor om de berichten te kiezen die zij het                
meest creatief vinden en zal dit op een onpartijdige en objectieve manier doen. In het               
geval dat er minder dan 3 publicaties worden ingediend in een bepaalde week,             
wordt/worden de resterende prijs/prijzen niet toegekend. De deelnemers worden elke          
maandag van de week ervoor (15:00 (UTC+2)) door de TerraCycle® wedstrijdcommissie           
geselecteerd. De winnaars ontvangen hun TerraCycle®-punten binnen 5 werkdagen         
nadat ze zijn geselecteerd of aangekondigd en wanneer de accountgegevens van           
TerraCycle zijn gedeeld. 

Uit de wekelijkse winnaars met de beste inhoud over de gehele periode van de 
wedstrijd, wordt de hoofdwinnaar uit de deze categorie gekozen. Deze wint de 
hoofdprijs: € 900 aan TerraCycle®-punten. De winnaar wordt op donderdag 27 augustus 
2020 om 15:00 (UTC+2) geselecteerd. De winnaar wordt op vrijdag 4 september 2020 
bekendgemaakt in Social Media-berichten en ontvangt binnen 20 werkdagen de 
TerraCycle®-punten. 

 


