
Actievoorwaarden Mountain Dew Win een jaar lang Game Fuel 
voor in jouw kantine 

 
Algemeen 
� Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Win een jaar lang Game Fuel voor 

in jouw kantine" , hierna te noemen: de Actie, van Vrumona B.V. te Bunnik, hierna te 
noemen Vrumona. 

� De Actie heeft als doel door middel van een zogenaamd promotioneel kansspel een 
aantal prijzen te verloten onder de deelnemers, ter bevordering van de afzet van 
Mountain Dew Game Fuel. 

 
Deelname 
� Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. 
� Deelname aan de Actie staat open voor een ieder woonachtig in Nederland en 

werkzaam bij een supermarkt met Mountain Dew Game Fuel in het assortiment, 
uitgezonderd de hierna te noemen personen.  

� Voorwaarden voor deelname aan de Actie zijn dat de supermarkt waar een deelnemer 
werkzaam is: 
1. schapmaterialen bestelt via www.distrifood.nl/mountaindewgamefuel en deze in de 

supermarkt plaatst; en  
2. een met Mountain Dew Game Fuel gevuld frisdrankschap heeft.  

� De deelname aan de Actie is gratis.  
� Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming van hun ouders of 

wettelijke vertegenwoordigers nodig.  
� De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 
� Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Vrumona, alsmede een ieder die op 

enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.  
 
Privacy 
� Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informatie. Vrumona kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, 
eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving 
op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste 
persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen. 

� De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie worden verwerkt 
door Vrumona met inachtneming van de privacyverklaring van Vrumona, zoals vermeld 
op http://www.vrumona.nl/privacy.aspx.  

� De door deelnemers in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden 
door Vrumona opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deelnemers geven Vrumona 
toestemming om al hun persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en 
uitvoering van de Actie. 

 
Actieperiode en speelwijze 
� Deelnemen kan van 24 april 2015  tot en met 10 mei 2015. 
� Deelnemer is een ieder die via de site www.distrifood.nl/mountaindewgamefuel 

deelneemt aan de Actie en een selfie met het Mountain Dew Game Fuel schap plaatst 
op www.distrifood.nl/mountaindewgamefuel.   

� Uit alle inzendingen worden door Vrumona 3 winnaars aangewezen middels een 
aanwijzing/ trekking achteraf. 

� Winnaars krijgen uiterlijk 1 juni 2015 via de telefoon en/of e-mail bericht. 
� De winnaars zullen verzocht worden hun volledige NAW gegevens beschikbaar te 

stellen ten behoeve van het versturen van de prijs. 
� De uitreiking van de prijs is in overleg met de supermarkteigenaar. 
 
Prijzen 
� De prijzen voor de winnaars omvatten maximaal 24 flesjes Mountain Dew Game Fuel 

50cl per week over 52 weken en hebben in totaal een geschatte waarde van ongeveer. 
€ 4.000,- (o.b.v. gemiddelde consumentenadviesprijs). 



� Er geldt voor een door deelnemers geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij 
weigering van de prijs vervalt deze aan Vrumona. 

� Vrumona draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde 
kasspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.  

� Indien prijzen om welke reden niet worden uitgekeerd, dan blijven deze eigendom van 
Vrumona. 

� Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten. 
� Maximaal 1 prijs per supermarkt. 
 
Overig 
� Aan de uitslag van de Actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
� Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd. 
� Vrumona is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder 

opgave van redenen te wijzigen. 
� Vragen en klachten over de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te 

sturen naar Vrumona, t.a.v. Consumentenservice o.v.v. ‘Win een jaar lang Game Fuel 
voor in jouw kantine’, Postbus 1 te 3980 CA Bunnik. 

 
Aansprakelijkheid 
� Vrumona, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen. 
� Vrumona kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect 

wordt veroorzaakt van de door haar uit te keren prijzen. 
� Vrumona kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door grove schuld of 

nalatigheid is veroorzaakt.  
� Vrumona is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar 

te verstrekken prijzen. Vrumona verleent geen garanties op de door haar te 
verstrekken prijzen. 

 
Intellectuele eigendomsrechten 
� De deelnemer verklaart en garandeert de maker te zijn van de foto (selfie). Elke 

deelnemer verbindt zich ertoe om geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op het 
recht op mededeling aan het publiek, het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, enig persoonlijkheidsrecht evenals op enig intellectueel eigendomsrecht, 
zoals m.n. het auteursrecht. Vrumona behoudt zich het recht voor om foto’s te 
verwijderen. De deelnemer verleent aan Vrumona, zonder dat hiervoor enige 
vergoeding verschuldigd is, het recht om zijn foto’s te gebruiken voor eender welk doel 
en in het bijzonder voor promotionele aankondigingen of activiteiten. Onder gebruik 
wordt verstaan, het recht om de foto’s te reproduceren, te verdelen en te publiceren 
evenals het recht om de foto’s mee te delen aan het publiek, onder eender welke vorm 
en op eender welke drager (op papier, elektronisch, via internet, TV, radio, bioscoop, 
etc.) met inbegrip van het recht om de foto’s te bewerken. Bovenvermeld gebruiksrecht 
wordt verleend voor de volledige duur van het auteursrecht en voor de hele wereld. 
Vrumona mag dit gebruiksrecht zonder beperking overdragen of in licentie geven aan 
derden, en in het bijzonder, zonder hiertoe beperkt te zijn, aan ondernemingen binnen 
Vrumona. Vrumona mag de foto’s vrij gebruiken maar Vrumona garandeert dat de 
deelnemers door haar gebruik van de foto’s niet in een slecht daglicht geplaatst zullen 
worden. De deelnemers doen afstand van het recht om het eindproduct, de video clip, 
de reclame-uiting, het video script of de gedrukte materialen te controleren en te 
inspecteren. 

 
Slotbepalingen 
� “Mountain Dew Game Fuel”  is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. 

� De Actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen.  
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