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ACTIEVOORWAARDEN PRIJSVRAAG [FUZE TEA ME-TIME CHALLENGE] 

 

1. ALGEMEEN 

 

1.1.1 Toepasselijkheid 

1.1.2 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de prijsvraag van Coca-Cola European Partners 

Nederland B.V. (“Coca-Cola”), dat bekend staat onder de naam Fuze Tea Me-Time Challenge 

(hierna verder te noemen “actie”). 

1.1.3 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de actie staat vermeld op de Facebook pagina 

en in een link op de website van Coca-Cola voor Ondernemers: 

https://cocacolavoorondernemers.nl/posts/2082. 

1.1.4 De actie wordt georganiseerd door Coca-Cola ter promotie van haar producten van het merk Fuze 

Tea, door middel van het verstrekken van een aantal prijzen aan de winnaars van de actie. Coca-

Cola is gevestigd aan de Watermanweg 30, 3067 GG te Rotterdam. 

1.1.5 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 

 
2. DE ACTIE 

 
2.1.1 Specificatie actie 

2.1.2 De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Facebook pagina 

van Coca-Cola voor Ondernemers. 

2.1.3 De actie loopt van 30-07-2018 tot en met 13-08-2018. Deelnemers kunnen een JBL speaker van 

Fuze Tea ter waarde van EUR 24,04 per stuk.  

2.1.4 Er zijn 3 prijzen beschikbaar. Coca-Cola zal de eventueel door de winnaars van de actie 

verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. 

2.1.5 Deelnemers die de Facebook pagina van Coca-Cola voor Ondernemers volgen en hun gegevens 

aan Coca-Cola verstrekken, komen in aanmerking voor de in artikel 2.1.3 genoemde prijzen. 

 
2.2 Deelname 

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze woonachtig is in Nederland, 

werkzaam is in een horecaoutlet in Nederland, de Facebook pagina van Coca-Cola voor 

Ondernemers volgt en met in acht name van artikelen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4. 

2.2.2 Iedere deelnemer kan gedurende de looptijd van de actie slechts éénmaal deelnemen aan deze 

actie.  

2.2.3 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel 

toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd. 

2.2.4 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten:  

a) Medewerkers van Coca-Cola; 

b) Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken 

zijn. 

c) Personen die niet werkzaam zijn in een horecaoutlet.  

2.2.5 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik 

van het internet, geen extra kosten verschuldigd.  
2.2.6 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Coca-Cola de toestemming om hem 

informatie omtrent deze actie van Coca-Cola te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze 

toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail naar 

nlcontactcentre@cokecce.com. 

2.2.7 Door deelname aan de actie geeft deelnemer, indien hij een prijs wint, Coca-Cola tevens het recht 

om zijn naam en foto’s van de uitreiking van de prijs voor promotionele doeleinden van Coca-

Cola te gebruiken. 

2.2.8 De gegevens die Coca-Cola in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom 

van Coca-Cola en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.2.6 genoemd worden 

gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt. Coca-Cola zal deze gegevens van de 

deelnemers verwerken conform de relevante wet- en regelgeving. 
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2.3 Vaststelling van de winnaars 
2.3.1 Uit alle door Coca-Cola ontvangen deelnames, worden door Coca-Cola / aan de hand van de meest 

originele inzendingen de winnaars bepaald. 

2.3.2 Deze selectie zal aan het eind van de actieperiode plaatsvinden zoals aangegeven in artikel 2.1.2. 

2.3.3 Coca-Cola zal de drie winnaars binnen vijf dagen na de trekking per Facebook bericht informeren. 

Winnaars worden tevens kenbaar gemaakt op de Facebook pagina. 

2.3.4 Voor eventuele minderjarige winnaars die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dienen 

de ouders of voogd eveneens toestemming te verlenen voor het verstrekken van de prijs aan deze 

deelnemer. 

2.3.5 Prijzen worden enkel verstrekt aan de winnaars en worden niet aan derden overgedragen. 

2.3.6 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs. 

 

3. AANSPRAKELIJKHEID 

 

3.1 Aansprakelijkheid Coca-Cola  

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor 

de juiste invoer en de verzending van gegevens. Coca-Cola garandeert onder andere niet dat de 

telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat 

haar Facebook pagina zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden 

ontvangen. 

3.1.2 Coca-Cola is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door 

haar te verstrekken prijzen. Coca-Cola geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken 

prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 

 

3.2  Aansprakelijkheid derden 

3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van Coca-Cola cq. 

de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs. 

 

4. SLOTBEPALINGEN 

 

4.1 Voorbehoud 

4.1.1. Coca-Cola behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:  

a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik 

maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de 

actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;  

b) wijzigingen en verbeteringen op de Facebook pagina aan te brengen of de toegang tot de pagina 

te beperken en/of te beëindigen; 

c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te 

beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht. 

 

4.2 Vragen en klachten 

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar 

nlcontactcentre@cokecce.com of telefonisch worden ingediend via 010-2456900. 

 

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze 

4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen 

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. 


