ACTIEVOORWAARDEN SIGNIFY ‘Tailor made lichtconcept actie’.

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘gratis tailor made lichtconcept’
van een lichtontwerper van Signify (hierna: ‘de actie’). De Gedragscode
Promotionele Kansspelen is van toepassing op deze actie.
2. De actie is een initiatief van Philips Lighting B.V. gevestigd aan de Boschdijk 525,
5621 JG te Eindhoven (hierna: ‘Signify’).
Hierbij informeert Philips Lighting u over een voorgenomen naamswijziging. Philips
Lighting zit in een transformatieproces waarbij de naam van Philips Lighting B.V. op
termijn zal wijzigen in Signify Netherlands B.V. Dit heeft geen gevolgen voor de
rechten en verplichtingen van Philips die voorvloeien uit deze actie. Philips Lighting
B.V. zal hierna worden aangeduid als Signify.

3. De actieperiode start op maandag 26 november 2018 en eindigt op zondag 9
december 2018 om 23.59 uur.

4. Signify is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich
het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te
beëindigen.
Deelname en speelwijze
1. Deelnemers kunnen in de actieperiode van 26 november t/m 9 december 2018
23:59 uur meedoen aan de actie en hiermee uitgekozen worden voor een gratis tailor
made lichtconcept van een lichtontwerper van Signify t.w.v. €4000,- (hierna: de prijs).
Aan de hand van objectieve selectiecriteria zal Signify een keuze maken uit alle
inzendingen. Er worden 2 lichtconcepten weggegeven, 1 advies per persoon, en de
“winnaars” worden op maandag 10 december 2018 geselecteerd en op de hoogte
gebracht.
2. Een deelnemer maakt kans op de prijs als hij/zij zich inschrijft voor de actie.
3. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en iedere deelnemer mag zo vaak
meedoen als hij/zij wil.
4. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze
actievoorwaarden.
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5. Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woonen/of verblijfplaats in Nederland.

6. Medewerkers van Signify en een ieder die direct of indirect bij de organisatie van
deze actie betrokken is, zijn uitgesloten van deelname.
7. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie
wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
8. Inzendingen die naar inzicht van Signify niet passend worden geacht, waaronder
aanstootgevende, kwetsende, racistische, seksueel geladen, beledigende en/of
commerciële inzendingen, maken geen kans op de prijs.
9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Selectiecriteria
1. U bent een Nederlandse fashion retailer met tenminste 10 filialen in de Benelux
2. Afspraak wordt gemaakt met persoon die beslissingsbevoegdheid heeft in
Nederland wat betreft aanschaf van verlichting voor de winkels
3. In het geval de winnaar een warenhuis betreft, zal het lichtconcept worden
uitgewerkt voor één nader te bepalen afdeling.

Prijzenpakket
1. Het gratis lichtconcept (hierna de prijs) bestaat uit een intakegesprek bij winnaar
op kantoor of winkel, winkelbezoek door Signify om het lichtconcept vorm te geven
en presentatie bij winnaar op kantoor of winkel. Dit allemaal bij elkaar t.w.v. €4000,-.

2. De prijs is persoonsgebonden, is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor
contant geld.
3. De prijswinnaar wordt op maandag 10 december 2018 bekend gemaakt en zal via
het door hem/haar gebruikte emailadres op de hoogte worden gebracht.

4. Indien een winnaar niet binnen 10 werkdagen heeft gereageerd c.q. kan worden
bereikt, behoudt Signify zich het recht de prijs aan een andere persoon uit te keren.
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De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.
5. De door de prijswinnaar gemaakte kosten in verband met het in ontvangst nemen
van de prijs worden enkel en alleen door Signify vergoed indien de prijswinnaar voor
het maken van deze kosten voorafgaande toestemming van Signify heeft gekregen.

Publicatie & privacy
Door deelname aan deze actie verklaren de deelnemers zich akkoord dat Signify de
persoonsgegevens van de prijswinnaar gebruikt om de winnende deelnemer hierover
te berichten. Het privacy beleid van Signify maakt onderdeel uit van en is van
toepassing op deze actie.

Aansprakelijkheid

1. Signify en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet
aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden verlies of schade, die
voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de actie.
2. Signify is niet aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan eigendommen
en/of personen, als gevolg van het gebruik van de uitgekeerde prijzen.

Slotbepalingen
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie,
waaronder alle teksten en afbeeldingen die Signify publiceert, komen toe aan Signify.
2. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via de website van Philips.
3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
die voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden bij uitsluiting
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Eindhoven.
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