WEDSTRIJDREGLEMENT Pure Color Love
Fotoactie #lovelipremix #esteelips
ARTIKEL 1
Estée Lauder Cosmetics N.V, met maatschappelijke zetel te Leonardo da Vincilaan
19 te 1831 Diegem, België en Estée Lauder B.V, met maatschappelijke zetel te
Safariweg 50 te 3605 MA Maarssen, Nederland en Estée Lauder Cosmetics
Luxembourg S.A.R.L., met maatschappelijke zetel te Grand Rue 79, 1661
Luxembourg, organiseren een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 15
april 2017 tem 5 mei 2017.
ARTIKEL 2
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 16 jaar oud,
die woonachtig is in de Benelux, met uitzondering van de personeelsleden van Estée
Lauder Companies Benelux, van haar (retail-)partners, van haar
reclameagentschappen en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van huidige wedstrijd.
Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de
familieleden in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea
vermeld worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze
laatste.
ARTIKEL 3
Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men een foto van zichzelf nemen of
laten nemen tijdens de Instagram-fotoactie en deze met beide hashtags
#lovelipremix en #esteelips inzenden. Achteraf komen de foto’s op
www.lovelipremix.be en www.lovelipremix.nl te staan. Estée Lauder Companies
Benelux vertegenwoordigd door een jury bestaande uit Dominique Nellens, Morgane
Rombouts en Wendy Baeyens beslist op 8 mei 2017 welke foto het origineelst is en
wie de hoofdprijs wint. Elke deelname die onvolledig is, zal als nietig aanzien
worden.
ARTIKEL 4
Estée Lauder Cosmetics N.V, Estée Lauder B.V, Estée Lauder Cosmetics
Luxembourg S.A.R.L. en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap
zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien, in geval van overmacht,
bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden gewijzigd worden.

ARTIKEL 5
De prijzenpot omvat de volgende prijs:
● Voor 1 winnaar woonachtig in België: de volledige Estée Pure Color Love –
collectie (zijnde 30 lipsticks)
● Voor 1 winnaar woonachtig in Nederland: de volledige Estée Pure Color Love
– collectie (zijnde 30 lipsticks)
● Voor 1 winnaar woonachtig in Luxemburg: de volledige Estée Pure Color Love
– collectie (zijnde 30 lipsticks)

ARTIKEL 6
De laureaten worden op 9 mei 2017 persoonlijik op de hoogte gebracht via social
media. De winnaars moeten voor 17 mei 2017 de gegevens doorgeven die nodig zijn
voor het verdere verloop van de actie, zijnde het bezorgen van de prijs:
● de volledige naam
● telefoonnummer
● adres
Gebeurt dit niet op tijd (voor 17 mei 2017) dan zal er een andere winnaar
geselecteerd worden. De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en
zijn niet overdraagbaar aan derden. Indien nodig behoudt de organisator zich echter
het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene
prijs.
ARTIKEL 7
Uitgezonderd het geval voorzien in artikel 6, zal er omtrent deze wedstrijd geen
telefonische of digitale communicatie plaatsvinden, noch zal er briefwisseling
verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.
ARTIKEL 8
De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn
verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden
onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou
moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 9
Esteé Lauder Cosmetics NV en Estée Lauder B.V en Estée Lauder Cosmetics
Luxembourg S.A.R.L. behouden zich het recht voor om over de winnaars te

communiceren, en dit voor promotionele doeleinden.
ARTIKEL 10
Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig
reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden
betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de
vragen.
ARTIKEL 11
De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde
verwerking van zijn persoonsgegevens door Estée Lauder Cosmetics N.V (België) en
Estée Lauder B.V (Nederland) en Estée Lauder Cosmetics Luxembourg S.A.R.L.
Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze wedstrijd te garanderen en om u te
informeren met betrekking tot de huidige en toekomstige aanbiedingen van Estée
Lauder Companies Benelux.
Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens beschikt u steeds over de mogelijkheid om de door u verstrekte
gegevens te raadplegen, verbeteren of te wijzigen. Hiertoe volstaat het een
eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen naar het voornoemde adres. De betrokken
dienst staat eveneens te uwer beschikking ingeval u niet of niet langer wenst dat uw
persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden worden verwerkt.

