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De Frisse Lucht Wedstrijd 

 
Reglement 

 

GEEN AANKOOP OF BETALING IS NOODZAKELIJK VOOR DEELNAME OF HET WINNEN 

VAN DEZE WEDSTRIJD. DE REGELS VAN DE WEDSTRIJD VALLEN ONDER DE 

NEDERLANDSE WET EN REGELGEVING.  

 

1. TOELATINGSVOORWAARDEN: DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD IS ALLEEN 

MOGELIJK VOOR INWONERS VAN NEDERLAND. Werknemers, functionarissen en 

directeuren van TerraCycle INC., ("Sponsor") hun moeder- en dochterondernemingen en 

gelieerde ondernemingen (en hun afhankelijken, familie leden en individuele van hetzelfde 

huishouden, wel of geen familie) zijn niet toegestaan om deel te nemen. Deelnemers (en de 

ouders/oppasouders van de deelnemer in het geval dat de deelnemer minderjarig is) stemmen 

door deelname in met deze officiële regels. De beslissingen van de jury ten opzichte van de 

beoordeling en de beslissingen van de sponsor en/of zijn onafhankelijke jury zijn de definitieve 

en bepalende beslissingen.  

 

1a. Specifieke voorwaarden 

 

De Frisse Lucht Wedstrijd is uitsluitend voor alle deelnemende inzamelteams van het Nederlandse 

Ambi Pur Huishoud Recycling Programma.  

 

2. INSCHRIJVINGSPERIODE: De Frisse Lucht Wedstrijd loopt van 1 juni 2017 9.00 CET tot 30 

september 2017 23.00 CET. De wedstrijd loopt in totaal vier maanden en TerraCycle zal na 

afloop van de wedstrijd alle winnaars bekend maken.  

 

3. WEDSTRIJDINZENDING RICHTLIJNEN:  

Alleen inzendingen van inzamelteams die aan het Nederlandse Ambi Pur Huishoud Recycling 

Programma deelnemen en binnen dit recycling programma geaccepteerde huishoudmiddelen 

bevatten zullen in de wedstrijd worden meegerekend.  

 

4. DEELNAME: De deelnemer moet zich hebben ingeschreven bij het Nederlandse Ambi Pur 

Huishoud Recycling Programma.  

 

5. PRIJZEN: Aan het eind van de wedstrijdperiode worden er 9 puntenprijzen uitgedeeld onder 

de teams van wie TerraCycle tijdens de wedstrijdperiode de meeste huishoudmiddelen heeft 

ontvangen. De prijzen worden onderverdeeld in twee categorieën; teams met een Publieke 

Inzamellocatie en teams die geen Publieke Inzamellocatie hebben. 
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 Teams met Publieke Inzamellocatie: 

 Een hoofdprijs van 30.000 TerraCycle punten (twv €300), een tweede prijs van 

20.000 TerraCycle punten (twv €200), een derde prijs van 10.000 TerraCycle punten 

(twv €100), een vierde prijs van 5.000 TerraCycle punten (twv €50), een vijfde prijs 

van 5.000 TerraCycle punten (twv €50) en een zesde prijs van 5.000 TerraCycle 

punten (twv €50).  

 Teams zonder Publieke Inzamellocatie: 

 Een hoofdprijs van 15.000 TerraCycle punten (twv €150), een tweede prijs van 

7.500 TerraCycle punten (twv €75) en een derde prijs van 2.500 TerraCycle punten 

(twv €25). 

 

6. Als de winnaar de prijs zoals vermeld niet kan accepteren, zal de prijs in zijn geheel komen te 

vervallen. Als een winnaar minderjarig is, zal de prijs worden toegekend aan de ouder/voogd, 

die akkoord moet gaan met alle verplichtingen van de winnaar. Het is niet mogelijk om de 

prijs voor iets anders in te ruilen. Kosten gemaakt door de winnaar zijn de 

verantwoordelijkheid van de winnaars.  

 

7. ALGEMENE VOORWAARDEN: deelnemers (en de ouders/voogden van de deelnemer, 

indien de deelnemer minderjarig is) gaan er mee akkoord dat (a) de sponsor, haar 

respectievelijke moederbedrijf, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven en reclame-en 

promotie-agentschappen en al haar respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, 

vertegenwoordigers en agenten (individueel en collectief ‘’gevrijwaarden’’) geen enkele 

aansprakelijkheid zullen hebben en vrijgesteld zullen zijn van schade veroorzaakt door 

deelnemers (en de voogden en ouders van de deelnemers, indien deelnemer minderjarig is) 

tegen elke aansprakelijkheid, voor enig letsel, verliezen of schade, van welk soort dan ook, 

met inbegrip van overlijden, of schending van intellectueel eigendom of persoonlijke rechten 

(zoals maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsnaam/merk en/of de rechten van privacy of 

publiciteit of afbeelding in slecht licht), resulterend in geheel of gedeeltelijk, direct of 

indirect, door aanvaarding, het bezit, misbruik of gebruik van de prijs of deelname aan deze 

wedstrijd of activiteit en het gebruik van de ingediende inzending, en (b) deelnemers (en 

ouders/verzorgers van deelnemers indien deelnemers minderjarig zijn) geven door deelname 

toestemming, indien wettelijk verboden, aan de sponsor (en gaan akkoord met het 

schriftelijke bevestigen van dergelijke overeenkomst), die handelt op grond van haar 

bevoegdheid om de gegevens van de deelname te gebruiken en te publiceren, zoals nader 

uiteengezet in de rubriek hieronder genaamd ‘’verlening van rechten van de deelnemers’’, en 

het eigendom van de inzending en de elementen die daar deel uitmaken, zijn nader uitgelegd 

in de rubriek genaamd: toewijzing van rechten door winnaars’’.  
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Een ontheffing van, of niet gebruikte, rechten van de Sponsor resulteert niet in een algemene 

ontheffing van andere rechten van de Sponsor. Door deelname aan deze wedstrijd gaat de deelnemer 

(en ouders/verzorgers van de deelnemers indien deelnemers minderjarig zijn) ermee akkoord dat de 

inzending gratis en zonder enige beperkingen gebruikt kan worden door de Sponsor, en dat de 

Sponsor toestemming heeft om de inzending openbaar bekend te maken en te publiceren of het op 

andere wijze te gebruiken zonder toestemming te hebben gekregen van de deelnemer, zijn/haar 

ouders/voogden of een andere derde partij.  

 

De deelnemer (en ouders/verzorgers van de deelnemers indien deelnemers minderjarig zijn) erkent 

dat, door het accepteren van het regelement, de Sponsor geen enkele gebruikersrechten kan 

annuleren, toewijzen of het toepassen van anders gelijke of gerelateerde ideeën eerder ontwikkeld of 

bekend door de Sponsor, of ontwikkeld door zijn werknemers, contractanten en agenten, aan haar 

gelieerde ondernemingen en hun werknemers, verkregen van andere bronnen dan de deelnemer en de 

deelnemer (en zijn/haar ouder of wettelijke voogd) gaat ermee akkoord dat hij/zij geen enkele claim 

zal indienen tegen gevrijwaarden als gevolg van gebruik, toewijzing of andere exploitatie. Potentiele 

winnaars (en deelnemers ouders/verzorgers of als deelnemers minderjarig zijn) zullen vereist worden 

om de verklaring van de toelatingsvoorwaarden, een aansprakelijkheid vrijgeving, en een publiciteits 

vrijgeving binnen zeven (7) dagen van prijs notering in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen. 

Als dit niet ontvangen is op de genoteerde datum, of indien de winnaar niet in aanmerking blijkt te 

komen of niet in overeenstemming is met de officiële regels, of indien de prijs is geretourneerd als 

onbestelbaar, zal de prijs in zijn geheel komen te vervallen. daarvan exploiteren, bewerken, wijzigen, 

plaatsen, gebruiken en distribueren in alle media zonder beperking en vergoeding aan en 

toestemming van de deelnemer.  

Verklaring van overdracht: Door het accepteren van een prijs, worden alle resultaten en opbrengsten 

van alle diensten geleverd door de winnaars (inclusief, zonder beperking, de inzending en andere 

elementen van de inzending) en alle andere materialen van welke aard dan ook gemaakt door de 

winnaar of gerelateerd aan de wedstrijd (collectief, ‘’Werk’’) is ‘’verhuurbaar werk’’ (zoals deze 

term wordt gebruikt in de United States Copyright Act) voor elke Sponsor. Elke Sponsor is de auteur 

van het werk voor alle doeleinden, met inbegrip en zonder de beperking van het kopieerrecht zoals 

van toepassing in de Verenigde Staten, en de Sponsor is altijd de eigenaar, doorlopend en de rest van 

het universum, voor alle rechten, eigendomsrechten en belangen van het werk, met inbegrip zonder 

de beperking van het kopieerrecht van het werk (en alle vernieuwingen en uitbreidingen daarvan) en 

alle rechten hiervan, inclusief alle ‘’morele rechten van auteurs’’ en ‘’morele recht’’ rechten en 

andere gelijkwaardige rechten op grond van de toegepaste wet in elk land ter wereld. Winnaars (en 

deelnemers ouders/verzorgers of als deelnemers minderjarig zijn) zien af van alle ‘’morele rechten 

van auteurs’’ en ‘’morele recht’’ (en soortgelijke rechten op grond van een toepassing. Winnaars (en 

deelnemers ouders/verzorgers of als deelnemers minderjarig zijn) zien ook af van alle ‘’morele 

rechten van auteurs’’ en het ‘’morele recht’’ (en elk soortgelijk recht op grond van de toegepaste wet 

van het land).  
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Rechten van de deelnemer: Door deelname aan de wedstrijd verleent de deelnemer (en deelnemers 

ouders/verzorgers indien deelnemer minderjarig is) aan de Sponsor een doorlopend, wereldwijde, 

onherroepelijke, overdraagbare, en loyalty-free en een volledige licentie aan de Sponsor en hun 

aangewezen personen mogen de inzending en de elementen daarvan exploiteren, bewerken, wijzigen, 

plaatsen, gebruiken en distribueren in alle media zonder beperking en vergoeding aan en 

toestemming van de deelnemer.  

Verklaring van overdracht: Door het accepteren van een prijs, worden alle resultaten en opbrengsten 

van alle diensten geleverd door de winnaars (inclusief, zonder beperking, de inzending en andere 

elementen van de inzending) en alle andere materialen van welke aard dan ook gemaakt door de 

winnaar of gerelateerd aan de wedstrijd (collectief, ‘’Werk’’) is ‘’verhuurbaar werk’’ (zoals deze 

term wordt gebruikt in de Verenigde Staten Copyright Act) voor elke Sponsor. Elke Sponsor is de 

auteur van het werk voor alle doeleinden, met inbegrip en zonder de beperking van het kopieerrecht 

zoals van toepassing in de Verenigde Staten, en de Sponsor is altijd de eigenaar, doorlopend en de 

rest van het universum, voor alle rechten, eigendomsrechten en belangen van het werk, met inbegrip 

zonder de beperking van het kopieerrecht van het werk (en alle vernieuwingen en uitbreidingen 

daarvan) en alle rechten hiervan, inclusief alle ‘’morele rechten van auteurs’’ en ‘’morele recht’’ 

rechten en andere gelijkwaardige rechten op grond van de toegepaste wet in elk land ter wereld. 

Winnaars (en deelnemers ouders/verzorgers of als deelnemers minderjarig zijn) zien af van alle 

‘’morele rechten van auteurs’’ en ‘’morele recht’’ (en soortgelijke rechten op grond van een 

toepassing. Winnaars (en deelnemers ouders/verzorgers of als deelnemers minderjarig zijn) zien ook 

af van alle ‘’morele rechten van auteurs’’ en het ‘’morele recht’’ (en elk soortgelijk recht op grond 

van de toegepaste wet van het land).  

 

Hier valt onder: het exploiteren, bewerken, wijzigen, plaatsen, gebruiken en distribueren in alle 

media zonder beperking en vergoeding aan en toestemming van de deelnemer.  

Verklaring van overdracht: Door het accepteren van een prijs, worden alle resultaten en opbrengsten 

van alle diensten geleverd door de winnaars (inclusief, zonder beperking, de inzending en andere 

elementen van de inzending) en alle andere materialen van welke aard dan ook gemaakt door de 

winnaar of gerelateerd aan de wedstrijd (collectief, ‘’Werk’’) is ‘’verhuurbaar werk’’ (zoals deze 

term wordt gebruikt in de Verenigde Staten Copyright Act) voor elke Sponsor. Elke Sponsor is de 

auteur van het werk voor alle doeleinden, met inbegrip en zonder de beperking van het kopieerrecht 

zoals van toepassing in de Verenigde Staten, en de Sponsor is altijd de eigenaar, doorlopend en de 

rest van het universum, voor alle rechten, eigendomsrechten en belangen van het werk, met inbegrip 

zonder de beperking van het kopieerrecht van het werk (en alle vernieuwingen en uitbreidingen 

daarvan) en alle rechten hiervan, inclusief alle ‘’morele rechten van auteurs’’ en ‘’morele recht’’ 

rechten en andere gelijkwaardige rechten op grond van de toegepaste wet in elk land ter wereld. 

Winnaars (en deelnemers ouders/verzorgers of als deelnemers minderjarig zijn) zien af van alle 

‘’morele rechten van auteurs’’ en ‘’morele recht’’ (en soortgelijke rechten op grond van een 

toepassing. Winnaars (en deelnemers ouders/verzorgers of als deelnemers minderjarig zijn) zien ook 

af van alle ‘’morele rechten van auteurs’’ en het ‘’morele recht’’ (en elk soortgelijk recht op grond 

van de toegepaste wet van het land).  
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Zonder beperking van de bindende werking van een van de voorgaande bepalingen, in het geval dat 

het werk niet wordt beschouwd als een ‘’verhuurd werk’’ voor de Sponsor en dat het werk 

onherroepelijk en uitsluitend beschikbaar is voor de Sponsor (of als de toegepaste wetgeving dit 

verbiedt of beperkt een dergelijke opdracht). De winnaar (of ouders/verzorgers van deelnemers 

indien die minderjarig zijn) kent aan de Sponsor onherroepelijk, doorlopend, royalty-free, 

overdraagbare licentie van ) van alle rechten, titel, belangen en eigendommen van het werk, inclusief, 

zonder beperking, alle rechten van elk soort en aart (zowel op dat moment bekend of later 

vastgesteld, inclusief alle auteursrechten, naburige rechten, merken, octrooien en alle andere 

eigendoms- en exploitatierechten van het werk met daarbij alle vernieuwingen en uitbreidingen) door 

het hele universum, doorlopend, voor alle doeleinden, in alle media, nu bekend of later vastgesteld.  

De rechten van de Sponsor over het werk omvat, zonder beperking, het recht op het bekendmaken 

van het werk door iedereen en door ieder middel, die nu bekend of hierna ontwikkeld worden, door 

het hele universum, doorlopend, met inbegrip van, zonder beperking het recht om het werk aan te 

passen, bewerken, scannen, kopiëren, uitgeven en te gebruiken.  

De sponsor is vrij om het werk te benutten, vergunnen, verkopen en één of meer van haar rechten toe 

te wijzen op elk moment en van tijd tot tijd, geheel of gedeeltelijk, aan een persoon of een entiteit, 

zonder toestemming van, of kennisgeving of vergoeding van, winnaars, hun ouders/voogden of een 

andere derde partij. Ter bevordering van en zonder beperking van het voorgaande, alle 

elementen/inkomsten verkregen door de Sponsor of hun vertegenwoordigers van het gebruik, de 

tentoonstelling, de publicatie, de distributie, de merchandising, de overbrenging, de licentie, het 

verkoop of  

andere exploitatie van het werk, is het enige en exclusieve eigendom van de Sponsor en de winnaar. 

Zijn/haar ouders, erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgende hebben geen belang bij dergelijke 

inkomsten.  

Op verzoek van de Sponsor, zal de winnaar (en deelnemers ouders/verzorgers of als deelnemers 

minderjarig zijn) dergelijke opdrachten en andere instrumenten moeten leveren of uitvoeren als de 

Sponsor dit als noodzakelijk acht, om vast te stellen, te beschermen, hand te haven en/of te 

verdedigen van alle sponsor rechten. Als de winnaar (en deelnemers ouders/verzorgers of als 

deelnemers minderjarig zijn) dergelijke opdrachten en andere instrumenten niet binnen vijf (5) dagen 

na de datum van de bekendmaking kan leveren of uitvoeren, heeft de Sponsor het recht om dat te 

doen in de naam en plaats van de winnaar. De Sponsor wordt hierbij onherroepelijk aangewezen tot 

gevolmachtige van de winnaar voor dergelijke doeleinden, waarmee de macht gepaard gaat met het 

belang.  

PRIVACY: de Sponsor verzamelt persoonlijke gegevens van deelnemers online, in overstemming 

met hun respectieve privacybeleid. Lees het privacy beleid van de sponsor op www.terracycle.nl. 

Door deelname aan de wedstrijd, zijn deelnemers het hierbij mee eens en erkennen ze dat de sponsor 

persoonlijke gegevens van de deelnemers verzamelt en gebruikt.  

 

7. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN: gevrijwaarden zijn niet verantwoordelijk voor 

verliezen, verkeerd geadresseerde, onvolledige of niet-afgeleverde berichten of e-mails, voor 

onderbroken of niet beschikbare satellieten, netwerken, servers, internet service providers (ISP), 

websites, telefonen of andere verbindingen, beschikbaarheid of toegankelijkheid, of 
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miscommunicatie, storing bij computer, satelliet, telefoon, kabel of door beschadigde, vertraagde of 

technische fouten of problemen, of andere fouten van welke aard dan ook, zowel menselijk, als 

mechanisch en elektronisch. Personen die manipulatie of misbruik maken van een aspect van deze 

wedstrijd of anderszins problemen veroorzaken, de legitieme werking van de wedstrijd ondermijnen 

door vals te spelen, te hacken, te bedriegen of andere oneerlijke praktijken te spelen of voornemend 

zijn te misbruiken, irriteren of het lastig vallen van andere deelnemers of van de vertegenwoordigers 

van de Sponsor, zal door de Sponsor worden gediskwalificeerd. Elk gebruik van robots, 

automatische, macro of geprogrammeerde invoer methoden zullen komen te vervallen. Noch de 

sponsor noch haar organen zijn verantwoordelijk voor schade van de deelnemers of aan een 

computer die is aangetast door deelname aan deze wedstrijd door het downloaden van materiaal van 

de website. Indien een gedeelte van de wedstrijd, aangetast is door een virus, wormen, insecten, niet-

geautoriseerde menselijke tussenkomst, technische storingen of andere oorzaken die volgens de 

Sponsor de administratie, de veiligheid, eerlijkheid en het spel kunnen beschadigen, dan heeft de 

Sponsor het recht om de wedstrijd te wijzigen of te beëindigen. Noch de sponsor, noch haar organen 

zijn verantwoordelijk voor verkeerde of onnauwkeurige informatie, zowel veroorzaakt door 

gebruikers van de website, hackers, of door apparatuur of programma’s, die gebruikt zijn tijdens de 

wedstrijd. De sponsor neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, onderbrekingen, 

defecten, vertragingen, communicatie fouten, diefstal en vernietiging. In geval van onenigheid zullen 

de gegevens van de opgegeven deelnemer worden gebruikt. De geautoriseerde accounthouder wordt 

geacht het daadwerkelijke persoon te zijn van het emailadres die toegewezen is door Internet Access 

Provider, online dienstverler, of een andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toekennen 

van e-mail adressen. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE GEVRIJWAARDEN EN HAAR ORGANEN 

VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE OF 

STRAFRECHTELIJKE SCHADE VEROORZAAKT TIJDENS HET GEBRUIK, TIJDENS HET 

DOWNLOADEN EN/OF TIJDENS HET UITPRINTEN VAN HET MATERIAAL VAN DE 

WEBSITE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORAFGAANDE: ALLES OP DE WEBSITE 

WORDT VERSCHAFT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH 

IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN GESCHIKHEID 

VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK (NON-INFRINGEMENT).  

 

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZULLEN GEEN BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN 

AANSPRAKELIJKHEID TOESTAAN VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DUS 

SOMMIGE VAN DE HIERBOVEN ZOUDEN NIET OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN. 

CONTROLEER UW LOCALE WETGEVING VOOR EVENTUELE BEPERKINGEN MET 

BETREKKING TOT DEZE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN. Deelnemers (en de 

ouders/oppasouders van de deelnemer in het geval dat de deelnemer minderjarig is) gaan door deel te 

nemen akkoord dat alle kwesties en vragen met betrekking tot de opbouw, geldigheid, interpretatie 

en de afdwingbaarheid van deze officiële regels, de rechten en plichten van de deelnemer, de rechten 

en verplichtingen van de sponsor, zullen worden beheerst en worden opgebouwd in 

overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving. Door het opsturen van het werk, gaat de 

deelnemer met de Nederlandse wet en regelgeving akkoord.  

9. SPONSOR: TerraCycle, 5 Wadsworth Road, Perivale, UB6 7JD, Verenigd Koninkrijk. 


