VOLLEDIGE VOORWAARDEN
« BAD UNBOXING » VAN PAYPAL
ALGEMEEN
PayPal Pte Ltd (hierna «PayPal»), gevestigd te 5 Temasek Boulevard, #09-01 Suntec
Tower Five, 038985 Singapore organiseert dit klein promotioneel kansspel, met de
naam «bad unboxing» (hierna «Actie»).
Deelname aan de Actie is mogelijk van 18 tot en met 30 juni 2018 (hierna de
«Actieperiode»).
Het doel van deze Actie is de naamsbekendheid van het merk PayPal te promoten en
mensen te stimuleren een PayPal-rekening te openen.
Deelnemers aan deze Actie accepteren deze voorwaarden en begrijpen dat zij hieraan
gebonden zijn.

2. DEELNAME
2.1. Deze Actie is beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn
en een Nederlandse PayPal-rekening hebben. Zij die mee willen doen aan de Actie en
geen PaPal-rekening hebben kunnen gratis een rekening openen via HYPERLINK
«http://www.paypal.com/nl» www.paypal.com/nl.
2.2. Behalve de normale kosten voor het gebruik van internet, zijn er geen
communicatie- of andere deelnamekosten verbonden aan de Actie.
2.3. Werknemers van PayPal (of andere entiteiten van de PayPal-groep) of andere
personen direct verbonden met het organiseren van deze Actie zijn uitgesloten van
deelname.
2.4. Om kans te maken op een prijs, dienen deelnemers op de website HYPERLINK
«http://www.badunboxing.nl» www.badunboxing.nl tijdens de Actieperiode via de
knop «Win een shoptegoed van € 50» het e-mailadres van hun PayPal- rekening in te
vullen, een geldige influencer-code te vermelden en deze voorwaarden te accepteren.
Geldige influencer-codes zijn «dusdavid», «beautygloss» en «laura».

2.5. Deelnemers kunnen met iedere geldige influencer-code één keer deelnemen aan de
Actie. Het deelnemen aan de Actie door het gebruik van meerdere PayPal-rekeningen
resulteert in een automatische diskwalificatie.

3. PRIJZEN EN SELECTIE VAN WINNAARS
3.1. De prijs bestaat uit een tegoed op de PayPal-rekening die bij deelname is verstrekt
t.w.v. € 50,00. In totaal worden er 90 prijzen uitgereikt (30 per Influencer-code), de
totale waarde van het prijzenpakket bedraagt daarmee € 4.500,00.
3.2. De winnaars worden op een willekeurige en onpartijdige manier geselecteerd d.m.v
een computer programma. Deelnemers kunnen niet meer dan één prijs winnen.
3.3. Winnaars zullen uiterlijk 20 juli 2018 op de hoogte gesteld worden van hun
gewonnen prijs. Mits aan deze voorwaarden is voldaan, zal de prijs niet later dan 30 juli
2018 worden uitgereikt.
3.4. Het e-mailadres van de PayPal-rekening van de winnende deelnemer wordt gebruikt
om de winnaar op de hoogte te stellen van een gewonnen prijs. Andere deelnemers
ontvangen geen bericht en over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd.

OVERIG
Eventuele klachten of vragen kunnen worden ingediend via bovenstaand adres of via
PayPal’s klantenservice, bereikbaar via 0800 265 9239.
Alle gegevens worden beheert door PayPal, in overeenstemming met PayPal’s Privacy
Policy toegankelijk via de volgende link : https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/
ua/privacy-full?locale .x = nl_NL. Gegevens van deelnemers worden tijdens de Actie
verzameld met als enig doel het organiseren en uitvoeren van de Actie. Deelnemers
kunnen bezwaar maken tegen het verzamelen van hun persoonlijke gegevens. Als een
deelnemer echter bezwaar maakt tegen het verzamelen van persoonlijke gegevens die
vereist zijn voor deelname aan de Actie, of verzoekt om verwijdering van deze gegevens
voor het einde van de Actie, wordt zijn of haar deelname geannuleerd.
PayPal niet verantwoordelijk voor storingen die worden veroorzaakt door internet,
internetaanbieders en/ of hardware problemen van deelnemers aan de Actie.
Elke winnaar is verantwoordelijk voor nationale belastingen, indien van toepassing.
Indien van toepassing zijnde wetgeving dit voorschrijft, behoudt PayPal zich het recht
voor om de verschuldigde belasting of belastingen in te houden.

PayPal behoudt zich het recht voor om te onderzoeken of aan de voorwaarden voor
deelname is voldaan alvorens een prijs uit te keren. Alle deelnemers die bovenstaande
voorwaarden overtreden worden gediskwalificeerd.
In geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden die buiten de macht van
PayPal vallen, behoudt PayPal zich het recht voor om de prijs aan te passen, terug te
trekken of te vervangen door een alternatieve prijs of regeling van gelijke of grotere
waarde. In een dergelijk geval stelt PayPal de deelnemers via de website van de Actie op
de hoogte van de intrekking, annulering, opschorting of wijziging.
Op de voorwaarden van deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Geschillen
in verband met de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Amsterdam.

