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PROCTER & GAMBLE • REGLEMENT ACTIE DASH: ‘Dash 50 jaar fotowedstrijd’ 

 

Organisatie 

1. De actie ‘Procter & Gamble / Dash 50 jaar fotowedstrijd’ wordt georganiseerd door Procter & Gamble DCE bvba 
(hierna ‘Procter & Gamble DCE’ genoemd), met zetel gevestigd in de Temselaan 100 te 1853 Strombeek-
Bever. 

 
2. Het is niet mogelijk om aan deze actie deel te nemen op een andere manier dan degene die beschreven wordt 

in onderhavig reglement.  
 
3. Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van Proximity BBDO Brussel, Scheldestraat 122, 1080 Brussel, die 

de supervisie heeft over de gehele actie.  
 
4. Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig 

voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking worden genomen.  
 
Duur 
 
5. Deze actie zonder aankoopverplichting start op 26/08/2015 en eindigt op 18/11/2015 en speelt zich enkel af op 

het Belgisch grondgebied.  
 
Deelnemers 
 
6. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die zich heeft ingeschreven in het 

Ambassadors programma, die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en woonachtig is in België.  
 

7. Alle vaste of tijdelijke werknemers  en medewerkers van Procter & Gamble DCE, of van een onderneming die 
aan deze vennootschap verbonden is, en van de door Procter & Gamble DCE ingeschakelde derde(n) die 
betrokken zijn bij deze wedstrijd (b.v. reclameagentschappen) alsook hun familieleden, zijn uitgesloten van 
deelname.  

 
8. De deelnemer moet op elk moment in staat zijn een bewijs van zijn identiteit en leeftijd te leveren.  
 
9. De deelname is persoonlijk. De organisator behoudt zich het recht een persoon uit te sluiten van deelname aan 

deze wedstrijd, en indien nodig gerechterlijk te vervolgen, in geval van inbreuk op dit reglement of in geval van 
fraude, misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd. Alle personen die namelijk in 
georganiseerd verband deelnemen aan deze wedstrijd met het oog op verhoging van winstkansen zijn 
uitgesloten van deelname. 

 
Persoonsgegevens 

 
10.  In het kader van deze wedstrijd verzekert iedere deelnemer dat de persoonlijke gegevens die hij meedeelt    

 correct, up-to-date en volledig zijn.  
 
11.  De organisator zal alle redelijke maatregelen nemen die van haar verwacht kunnen worden om de gegevens 

geheim te houden, de deelnemer erkent evenwel dat het versturen van persoonlijke gegevens nooit zonder 
risico is en dat de schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door 
onbevoegden, niet verhaald kan worden op de organisator.  

 
De deelname: 
 
12.  Deze wedstrijd is enkel toegankelijk voor deelnemers die zich als Ambassador hebben geregisteerd. 
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13.  Om geldig deel te kunnen nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemende Ambassadors surfen naar 
http://ambassadors.zininmeer.be/dash-50-jaar en daar de opgegeven procedure te volgen.  

 
14. Eenmaal de 25 winnaars bekend zijn, worden zij gecontacteerd om te bevestigen dat zij kunnen deelnemen aan 

de hoofdprijs van die wedstrijd (zie verder hoofdstuk "Prijzen"). 
 
15.  Iedere persoon kan slechts één keer deelnemen en er kan slechts één deelname zijn per huishouden. 
 
16.  Alle kosten voor de deelname aan deze wedstrijd (bv. telefoon, internetverbinding, etc...) zijn volledig ten laste 

van de deelnemer. In geen geval kunnen deze teruggevorderd worden van de organisator.  
 
17. Deze actie is persoonlijk en we verwachten dat u alle regels hierin naleeft:  

 
Voor deze actie dient de geregistreerde Ambassador: 

 Twee foto’s te uploaden “vroeger en nu”: een portret met daarop één of meer personen en daarnaast 
een huidige ‘remake’ van deze foto. Procter & Gamble DCE wil voor deze actie enkel foto’s van 
personen. Indien er alleen voorwerpen, merken of dieren op de foto’s te zien zijn dan voldoen deze 
foto’s niet aan de voorwaarden en maakt de persoon die de foto uploadt geen kans om te winnen.  

 Het verhaal achter de foto te delen: bij het uploaden van de foto's in hun Ambassador Dashboard, 
dienen de Ambassadors in het open tekstveld het verhaal van de foto te delen. Bijvoorbeeld: wie of 
wat is er te zien op de foto's, en hoe is de foto tot stand gekomen? 

Ambassadors mogen het volgende niet uploaden; wanneer dit toch gebeurt worden deze inzendingen als 
ongeldig beschouwd: 

 content die toebehoort aan iemand anders, zoals materiaal met handelsmerken en/of door copyright 
beschermd materiaal, materiaal dat werd uitgezonden op tv of radio, of enig ander materiaal dat niet 
aan u toebehoort of waarvoor u niet de toestemming hebt dit te gebruiken. Er wordt aangenomen dat 
de deelnemers de nodige rechten/toestemming heeft. Merken in de foto’s zullen gemaskeerd worden 
in geval van verder gebruik; 

 gevoelige informatie over iemands geestelijke of fysieke gezondheid, politieke of religieuze 
overtuigingen;  

 alles wat minachting uitdrukt voor enig persoon of leden van een bepaald ras, nationaliteit, geslacht, 
seksuele geaardheid of religie, of wat aanzet tot haat tegenover een bepaalde groep; 

 alles wat beledigend, intimiderend of scheldend is;  

 alles wat op enige wijze informatie van privé-aard onthult, spam of seksueel expliciet is, geweld, 
sadisme of wreedheid uitdrukt;  

 alles wat illegaal druggebruik vergoelijkt;  

 alles wat enige onderneming in een negatief daglicht zet; 

 alles wat uw eigen producten of diensten promoot.  

Prijzen 

1 doos Dash 3in1 PODS (19 doseringen) per persoon die geldig deelneemt:  

http://ambassadors.zininmeer.be/dash-50-jaar
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In het kader van deze wedstrijd zullen prijzen worden uitgereikt aan de eerste 500 correcte inzendingen die 
voldoen aan de hierboven genoemde eisen.  

Daarenboven: 

25 winnaars krijgen 1 pakket Dash voor “1 jaar* lang” gebruik bestaande uit: 

1 pak Dash Poeder Stralend Wit 17 doseringen   
2 flessen Dash Vloeibaar Stralend Wit 2x30 doseringen 
1 fles Dash Vloeibaar Aprilfris 28 doseringen   
1 fles Dash Vloeibaar Lavendel 28 doseringen   
1 doos Dash pods Stralend Wit 36 doseringen 
1 doos Dash pods Lavendel 36 doseringen 
1 doos Dash pods Ochtendfris 36 doseringen 
1 doos Dash pods Lenteboeket 36 doseringen 

Een beperkte jury met leden van Proximity BBDO kiezen uit alle inzendingen 25 winnaars gebaseerd op 
volgende criteria: 

- originaliteit 
- creativiteit 
- humor 
- design 

De 25 winnaars worden uitgenodigd om daarna deel te nemen aan de hoofdprijs. Indien een winnende 
Ambassador wil afzien van deelname aan de hoofdprijs, dient hij/zij dit schriftelijk te melden vóór dinsdag 3 
november 16:00 uur via info@ambassador-zininmeer.be. 

*er wordt niet meer uitgegeven indien een persoon meer zou consumeren. 

Daarenboven: 

Na toestemming, ontvangt de winnaar van de hoofdprijs: 

Hoofdprijs: professionele fotoshoot gekoppeld aan een publicatie in het Zin in meer magazine. In totaal is er 1 
hoofdprijs te winnen. 

Uit de 25 winnaars, gekozen door P&G en Proximity BBDO Brussel, kiezen leden van Zin in meer een 
uiteindelijke winnaar, door middel van het uitbrengen van een stem. Elke persoon kan slechts één keer 
stemmen per geposte foto. Elke persoon kan stemmen op verschillende foto’s. Je brengt je stem uit door op 
de “vind ik leuk” knop van de foto te klikken. Stemmen kan tot 18 november, 23:59:59 uur. Uit de 25 foto’s met 
de meeste unieke stemmen wordt zo de uiteindelijke winnaar bepaald.  

In het geval van ex-aequo, kiest Proximity BBDO Brussel de uiteindelijke winnaar.  

Indien de winnaar telefonisch niet bereikt kan worden, of de fotoshoot op voorhand afzegt, zal de Ambassador 
die daarna de meeste unieke stemmen heeft tot winnaar gekozen worden. 

18. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld. De hoofdprijswinnaar 
wordt persoonlijk verwittigd. 

mailto:info@ambassador-zininmeer.be
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Rechten en aansprakelijkheid van de organisator 

19. Het aanvaarden van dit reglement omvat ook de beslissingen die de organisatoren eventueel later door 
overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te waarborgen. Procter & Gamble DCE 
behoudt zich het recht voor om dit reglement tijdens de actieperiode aan te passen of meer basisprijzen (Dash 
3in1 PODS 19 doseringen) uit te geven. 

20. U stemt ermee in dat u op eigen risico deelneemt aan deze actie.  

21. Voor zover de wet het toelaat, bieden Procter & Gamble, zijn kaderleden, directeurs, werknemers en agenten 
geen waarborgen of verklaringen over: 

 de juistheid of volledigheid van de inhoud van www.zininmeer.be en http://ambassadors.zininmeer.be  
of de inhoud van alle websites die gelinkt zijn met deze website en aanvaarden ze geen 
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor:  

 fouten, vergissingen of onjuiste inhoud, van welke aard ook; 

 beschadiging van eigendom van welke aard ook, die het gevolg is van uw deelname aan de actie; 

 elke onderbreking, stopzetting of transmissie van of naar elke bug, virus of gelijkaardig dat kan worden 
verzonden naar www.zininmeer.be en http://ambassadors.zininmeer.be of via www.zininmeer.be en 
http://ambassadors.zininmeer.be door een derde; 

 elk verlies of beschadiging van welke aard ook die het gevolg is van het gebruik van enige content die 
werd gepost, via e-mail verstuurd, verzonden of op een andere manier beschikbaar gemaakt via 
www.zininmeer.be en http://ambassadors.zininmeer.be. 

 de onjuistheid en onvolledigheid van de inhoud van www.facebook.com pagina’s gelinkt met de 

merken die betrokken zijn met deze wedstrijd, of pagina’s van andere websites die eraan gebonden 

zijn. De organisator zal evenmin aansprakelijk gesteld kunnen worden van ieder bug, virus of 

gelijkaardig dat kan worden verzonden naar een van deze pagina’s door een derde.  

 

22. Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordiger of 

mandatarissen.  

23. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de programmering of enige vorm van 
storing die optreedt in de internetaansluiting. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 
drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen. Gezien de deelname exclusief op basis van een 
informaticaprocédé gebeurt, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor een defect aan de 
netwerken, verliezen, vertragingen of technische gebreken, veroorzaakt door het internet of de technische 
dienstverleners die de gegevensoverdracht en de hosting van de website verzorgen. 
 

24. Bij overtreding van een van de deelnamevoorwaarden of in het geval van misbruik, bedrog of frauduleuze 
deelname kan Procter & Gamble DCE op elk moment een deelnemer aan de actie uitsluiten. 
 

25. Deze actie staat onder toezicht van Proximity BBDO die de supervisie heeft over de gehele actie. Hun 
beslissingen zijn definitief en onherroepelijk. 

Klachten 

26. Elke klacht in verband met de huidige wedstrijd moet schiftelijk verstuurd worden binnen de 30 werkdagen 

volgend op het einde van de wedstrijd, naar de maatschappelijke zetel van de organisator. In geen enkel geval 

zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet 

schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. 

http://www.zininmeer.be/haal-de-cover-van-dag-allemaal/home.aspx
http://ambassadors.zininmeer.be/
http://www.zininmeer.be/haal-de-cover-van-dag-allemaal/home.aspx
http://www.zininmeer.be/haal-de-cover-van-dag-allemaal/home.aspx
http://www.zininmeer.be/haal-de-cover-van-dag-allemaal/home.aspx
http://ambassadors.zininmeer.be/
http://www.facebook.com/
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Intellectuele eigendomsrechten 

27. U behoudt alle eigendomsrechten over uw geüploade foto’s en verhaal door deel te nemen aan de actie. Door 
deze up te loaden wijst u de intellectuele eigendomsrechten van uw materiaal niet toe aan Procter & Gamble. 
Door uw content in te dienen, geeft u Procter & Gamble echter wel een wereldwijde, niet-exclusieve, 
royaltyvrije, eeuwigdurende, overdraagbare toestemming om de content te gebruiken, reproduceren, verdelen, 
vertalen en vertonen in alle media, voor zover dit van tijd tot tijd vereist is voor het doel van de actie.  

U begrijpt dat wat je upload, toegankelijk is voor alle bezoekers van www.zininmeer.be en 
http://ambassadors.zininmeer.be waar het wordt geüpload. De door u gegeven toestemming blijft geldig 
tot het moment dat het materiaal (van www.zininmeer.be en http://ambassadors.zininmeer.be verwijdert 
wordt. 
 
U begrijpt dat ingestuurde materialen zonder tijdsbeperking gebruikt kunnen worden voor drukwerk en 
digitale materialen welke gelinkt zijn aan Dash 50 jaar en/of Zin in meer promotie. 

 

Bescherming van de gegevens  

28. Enkel Ambassadors kunnen aan deze actie deelnemen. Hun gegevens worden beschermd zoals beschreven 
op www.zininmeer.be.  

Schadeloosstelling  

29. Door deelname aan de actie stemt u ermee in om Procter & Gamble, zijn directeurs, werknemers en agenten te 
beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schade, verliezen, verplichtingen, 
kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor rechtsbijstand) die het gevolg zijn van:  

30. uw gebruik van en toegang tot www.zininmeer.be en http://ambassadors.zininmeer.be 
31. uw inbreuk op een van deze voorwaarden;  
32. uw inbreuk op enige rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot copyright, 

eigendomsrechten of recht op geheimhouding;  
33. enige vordering dat een van uw bijdragen schade heeft berokkend aan een derde partij. Dit recht op 

schadeloosstelling geldt ook na het einde van de actie. 

Rechtsbevoegdheid  

34. Deze actie wordt beheerst door de Belgische wet en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van Belgische 
rechtbanken voor elke vordering of rechtszaak volgens of met betrekking op de actie. 
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