
Deelnamevoorwaarden voor prijsvragen op websites, Facebook, Instagram en blogs 

Voor deelname aan prijsvragen en de uitvoering ervan gelden de volgende bepalingen. Waar in de 
gebruiksvoorwaarden wordt gesproken over "deelnemers", worden daarmee zowel vrouwelijke, 
mannelijke, als diverse deelnemers bedoeld. 

1. Aangeboden prijs 

1. Er bestaat geen recht op een vervangende geldelijke betaling voor prijzen in natura of 
andere aangeboden prijzen en ook niet op een latere wijziging van de prijzen. 

2. Deelname 

1. Deelname staat open voor alle personen die op het moment van deelname 18 jaar of ouder 
zijn en woonachtig zijn in Duitsland, Oostenrijk, Nederland of België. Deelname onder valse 
identiteit, of onder de identiteit van derden, is niet toegestaan. 

2. Een persoon neemt deel aan de prijsvraag, door de verplichte velden op het 
deelnameformulier in te vullen en dat formulier in te zenden. Uitbreiding onder 2.1. Deelname 
is ook mogelijk per briefkaart, e-mail of via een bericht op sociale netwerken, alsook in de 
vorm van een reactie onder een bericht. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid 
van de verstrekte informatie. Zo niet, dan kan uitsluiting van deelname plaatsvinden, 
overeenkomstig Punt 3.2. Deelname aan de prijsvraag is slechts één keer mogelijk. 

3. De winnaars worden getrokken na de vermelde sluitingsdatum. Alleen volledige en 
inhoudelijk correcte inzendingen, die vóór de sluitingsdatum zijn ontvangen, komen voor 
deelname aan de prijsvraag in aanmerking. 

3. Uitsluiting van deelname 

1. Uitgesloten van deelname aan de prijsvraag zijn de werknemers van Wolf Steel Europe B.V. 
en alle derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van de prijsvraag, alsook de betreffende 
werknemers van voornoemde bedrijven en hun familieleden. 

2. Bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden, kan de deelnemer van deelname aan de 
wedstrijd worden uitgesloten. 

3. Ook worden personen uitgesloten, die gebruik maken van niet-toegestane hulpmiddelen, of 
anderszins voordeel behalen door manipulatie. In deze gevallen behouden we ons ook het 
recht voor om reeds toegekende prijzen in te trekken en terug te vorderen. 

4. Publicatie- en gebruiksrechten 

1. Als onderdeel van de prijsvraag, kunnen deelnemers hun eigen inhoud uploaden en/of 
opsturen naar Wolf Steel Europe B.V. Door het uploaden en verzenden van de inhoud naar 
Wolf Steel Europe B.V., verklaart de deelnemer dat het hier gaat om inhoud die door hem zelf 
is gecreëerd, dat hij alle rechten op de betreffende inhoud bezit en dat hij gerechtigd is om de 
inhoud, of de benodigde rechten daarop, voor gebruik en exploitatie, over te dragen aan Wolf 
Steel Europe B.V. 

2. De deelnemer verleent aan Wolf Steel Europe B.V., ongeacht of hij met zijn via de website 
of via sites van derden (bijv. Facebook, Instagram, Twitter) gegenereerde en geüploade 
inhoud wint, het recht om deze inhoud, alsmede de profielfoto, gebruikersnaam en zijn voor- 
en achternaam, te verwerken en te gebruiken ten behoeve van redactionele berichtgeving en 
reclame, zonder enige beperking wat betreft tijd en inhoud. In detail worden de volgende 
rechten verleend: 

 het recht om de inhoud te publiceren en te reproduceren in alle soorten 
drukwerk, alsook te verspreiden in elke oplage en alle aantallen, in het 



bijzonder in kranten, tijdschriften, bijlagen, speciale publicaties en boeken 
(bijv. verzamelingen van artikelen); 

 het recht om de inhoud te reproduceren en te verspreiden op elektronische 
opslagmedia, van welke aard dan ook (met inbegrip van interactieve edities); 

 het recht om de inhoud, met behulp van digitale transmissietechnologieën van 
allerlei aard, draadloos of via kabel, beschikbaar te stellen aan een beperkte 
of onbeperkte groep ontvangers, op zodanige wijze, dat deze door derden, 
vanaf plaatsen en op tijdstippen van hun keuze, voor weergave door middel 
van vaste of mobiele eindapparatuur van allerlei aard (bijv. PC's, 
smartphones, tablets, TV-toestellen, e-readers) en op andere manieren, 
gebruikt (bijv. opgeslagen, doorgestuurd of afgedrukt) kan worden. De 
gebruiksrechten hebben met name betrekking op tele- en mediadiensten, op 
internet gebaseerde verkoopplatforms, mobiele telefoondiensten, intranet, 
extranet, elektronische pers, SMS, MMS, apps (ongeacht het 
besturingssysteem), abonnementsdiensten, podcasts, e-papers en e-boeken, 
nieuwsfeeds, nieuwe tickers, RSS, nieuwsbrieven, push- en pull-diensten, 
Twitter-diensten, sociale netwerken en elektronische persoverzichten; 

 het recht om de inhoud, samen met andere werken, als onderdeel van 
elektronische en analoge databanken, te archiveren en deze toegankelijk te 
maken voor derden, met de mogelijkheid van reproductie, downloaden, 
heruitzending en afdrukken, ongeacht het formaat (bijv. als PDF, TIFF, HTML, 
print); 

 het recht om de inhoud te gebruiken als model voor de productie van films en 
geluidsopnamen van allerlei aard (bijv. audioboeken), alsook te exploiteren 
(bijv. op internet en de radio); 

 het recht om de inhoud openbaar toegankelijk te maken via analoge of 
digitale uitzendingen van allerlei aard, bijv. radio- en televisie-uitzendingen, 
ongeacht het overdrachtskanaal (bijv.  terrestrisch, kabel, satelliet en 
internet) en de vorm (bijv. Teletekst, TV-feeds, TV-apps, live-tickers en 
interactieve televisie). Inbegrepen is het recht om de inhoud via zogenaamde 
Closed Circuit TV of andere technische processen toegankelijk te maken voor 
een beperkte groep ontvangers, bijv. in wachtkamers, hotels, vliegtuigen, 
treinstations of op openbare plaatsen; 

 het recht om de inhoud te gebruiken in allerlei soorten media (bijv. print, 
online, sociale netwerken zoals bijv. Facebook en Instagram, app, mobiel en 
TV), voor zelfpromotie, alsook in allerlei soorten reclame en reclamemateriaal, 
bijv.: advertenties, bekendmakingen, bijlagen, speciale publicaties, 
persberichten, brochures, prospectussen, catalogi, boeken, zakelijke brieven , 
informatie aan zakenpartners, mailings, posters, flyers, displays, banners, roll-
ups, elektronische banners, wolkenkrabbers, pop-ups, bioscoop-, video-, dvd-, 
televisie- en radiospots, in game-reclame en op beurzen, tentoonstellingen, 
verkoopevenementen, festivals en bij wedstrijden; 

 commerciële exploitatie, door de productie en distributie van allerlei goederen 
(merchandising); 

 het recht om de inhoud, met inachtneming van het persoonlijkheidsrecht en 
met behulp van analoge of digitale technieken, in te korten (bijv. in de vorm 
van uittreksels), te verdelen, uit te knippen, met andere werken te 
combineren, te vertalen, te vergroten of te verkleinen, te voorzien van een 
watermerk, of de inhoud op een andere wijze te bewerken; 

 het recht om de inhoud, binnen de grenzen van de genoemde gebruikswijzen, 
naar believen te reproduceren in digitale of analoge vorm - ook op andere dan 
de oorspronkelijk gebruikte dragers - bijv. op papier, cd's, dvd's, USB-sticks, 
harde schijven of op servers; 



 het recht om de inhoud aan derden door te geven voor publicatie, reproductie 
en distributie en het verlenen van gebruiksrechten aan derden, in de mate 
zoals in deze overeenkomst is bepaald. 

3. In het geval dat hij wint, stemt de deelnemer er in het bijzonder mee in, dat de geüploade 
inhoud en, indien van toepassing, zijn gebruikersnaam, voor- en achternaam en woonplaats in 
de onmiddellijke nabijheid van de inhoud zullen worden gepubliceerd. 

4. De deelnemer vrijwaart Wolf Steel Europe B.V. tegen alle aanspraken van derden op grond 
van de exploitatie en het gebruik van de geüploade inhoud. 

5. Uitvoering en afwikkeling 

1. Winnaars worden schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht. De deelnemers stemmen 
ermee in dat, in het geval dat zij winnen, hun naam op het internet (bijv. op de website van 
Wolf Steel Europe B.V., alsook op de sociale netwerken van het bedrijf, toegankelijk via alle 
toestellen) kan worden gepubliceerd. Wolf Steel Europe B.V. is gerechtigd de gegevens van de 
winnaar door te geven aan eventuele samenwerkingspartners, om de uitvoering/afhandeling 
van de prijs mogelijk te maken. 

2. De aanspraak op de prijs is niet overdraagbaar. Indien een redelijke termijn voor het 
opeisen van de prijs zonder resultaat verstrijkt, dan vervalt de aanspraak op de prijs. 

3. Tenzij afzonderlijk en uitdrukkelijk anders vermeld, neemt Wolf Steel Europe B.V. de kosten 
van reizen van en naar evenementen, reizen enz. of verblijfkosten, niet voor zijn rekening. De 
kosten van het reizen van en naar het evenement, alsook de verblijfskosten, worden gedragen 
door de winnaar. 

6. Voorbehoud van voortijdige beëindiging van de prijsvraag 

Wolf Steel Europe B.V. behoudt zich het recht voor om de prijsvraag, op elk moment, zonder 
voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen, af te breken of te beëindigen. 
Men is met name gerechtigd om dit te doen, als er herhaaldelijk pogingen tot misbruik door 
manipulatie worden vastgesteld. 

7. Aansprakelijkheid 

1. Wolf Steel Europe B.V. is, vanaf het moment van de overhandiging van de prijs, ontheven 
van alle verplichtingen, tenzij uit dit reglement al een eerder tijdstip voortvloeit. 

2. Wolf Steel Europe B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor juridische en/of materiële 
gebreken. Indien de prijs niet kan worden opgeëist, om redenen waarvoor de winnaar 
verantwoordelijk is, dan vervalt het recht op de prijs. 

3. Wolf Steel Europe B.V. is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, materiële schade en/of 
financiële schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of door 
grove nalatigheid (in het geval van persoonlijk letsel opzettelijk of uit nalatigheid) is 
veroorzaakt door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van Wolf Steel 
Europe B.V. 

8. Overige bepalingen 

1. Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. De rechtsgang is uitgesloten. 

2. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. 

3. Deze Deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde door Wolf Steel Europe B.V., zonder 
aparte kennisgeving, worden gewijzigd. 

4. Deze promotie is niet verbonden met enig sociaal netwerk, zoals Facebook, Instagram, 
Twitter of anderen en wordt op geen enkele manier door hen gesponsord, onderschreven of 



georganiseerd. De door de deelnemer verstrekte informatie wordt niet ontvangen door 
Facebook of een ander sociaal netwerk, maar door Wolf Steel Europe B.V. De 
aansprakelijkheid van Facebook of enig ander sociaal netwerk in verband met deze prijsvraag 
is uitgesloten. 


