Wedstrijd voorwoorden ‘GIF actie’
1. Deelname
1.1 De deelnemer geeft akkoord voor het gebruik van de beelden op de sociale
media pagina’s van Media in a Box. Dit betreft Facebook en website.
1.2 De GIF’s zijn gemaakt door een medewerker van Media in a Box tijdens de Te
Gekke Bruiloft beurs op 10 September 2017 te Witten.
2. Winnen
2.1 De winnende GIF is die gene die de meeste ‘likes’ krijgt op Facebook pagina
van Media in a Box. Likes op persoonlijke pagina’s worden niet meegeteld.
2.2. De likes worden op 1 Oktober 2017 geteld. Uit deze telling zal de winnaar
komen
2.2 Het winnende bruidspaar ontvangt na 1 Oktober bericht van Media in a Box
over de verdere afloop, en het maken van een afspraak voor een
kennismakingsgesprek.
3. De prijs
3.1 De prijs is een compleet verzorgde trouwvideo. Dit is inclusief 2 videografen,
video van voorbereiding tot feest en reiskosten. Reiskosten zijn inclusief mits
binnen Nederland.
3.2 Overige diensten zoals Same-Day edit zijn niet inclusief en kunnen voor een
meer prijs van €150,- worden bijgeboekt.
3.3 Op de prijs zijn de algemene voorwaarden van Media in Box actief.
4. Privacy
4.1 Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter
beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens
zijn verstrekt.
4.2 Persoonsgegevens van deelnemers worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Media in a Box houdt zich daarbij aan
alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming
persoonsgegevens.
5. Overige voorwaarden
5.1 De prijs is niet in wisselbaar voor geld of andere vergoedingen.
5.2 De prijs is niet overdraagbaar aan andere personen, bedrijven etc.
5.3 De auteursrechten van de video’s berusten op Media in a Box. De GIF’s voor
eigen gebruik zijn toegestaan mits ze niet gebruikt worden voor commerciële
doeleinden.
5.4 De deelnemer is vrij om de GIF te downloaden en te delen voor gebruik op
sociale media of eigen gebruik. Commerciële doeleinden zijn toegestaan zonder
akkoord van Media in Box
5.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt
verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden
onverminderd van kracht blijven. Alsdan zal een nieuwe bepaling worden
vastgesteld ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel
mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden
genomen.

5.6. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele
geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of
de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
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