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#MyLamelloProject
Algemene
deelnamevoorwaarden
Onze wedstrijd #MyLamelloProject vindt plaats op basis van de volgende voorwaarden.
Door het insturen van foto‘s of video‘s, bouwplannen of tekeningen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt Lamello AG zich het recht voor personen
van de wedstrijd #MyLamelloProject uit te sluiten.

1.

De indiener van de foto‘s, video‘s, is verantwoordelijk voor de nale-

Met welke foto‘s en video‘s kunt u aan de wedstrijd

ving van de rechten van derden (rechten van afgebeelde personen

deelnemen?

en eigenaars van het eigendom). Door het insturen van de foto‘s

#MyLamelloProject heeft als onderwerp ‚Eindproducten met hout‘. Er

en video‘s verklaart de afzender dat het gebruik van de foto‘s door

mag een willekeurig aantal foto‘s of video‘s worden ingestuurd. De

Lamello AG niet in strijd is met de bovengenoemde rechten en dat

post moet op het Instagram- of Facebook-kanaal van de deelnemer

Lamello AG hier toestemming voor heeft.

worden geplaatst. De post moet worden gemarkeerd met de hashtag #MyLamelloProject.
2.

5.

Bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt Lamello AG

Wie mag aan de wedstrijd deelnemen?

zich het recht voor personen van de wedstrijd #MyLamelloProject uit

Met uitzondering van medewerkers van de Lamello-groep mag

te sluiten. Ook personen die gebruik maken van ongeoorloofde hul-

iedereen aan de wedstrijd deelnemen.
3.

4.

Uitsluiting van de wedstrijd

pmiddelen, onjuiste informatie verstrekken of zich anderszins door

Waar kunnen de foto‘s en video‘s worden ingediend?

manipulatie voordeel verschaffen worden van deelname uitgesloten.

U kunt de foto‘s en video‘s met uw persoonlijke gegevens sturen

Eventueel kunnen in deze gevallen ook achteraf prijzen worden

naar www.lamello.be/nl/mylamelloproject.

ontnomen en teruggevorderd.

Beeldrechten

6.

Aansprakelijkheid

Alle deelnemers verlenen Lamello AG de ruimtelijk, qua tijd en

Lamello AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of eventu-

inhoud onbeperkte, niet-uitsluitende gebruiksrechten, met inbegrip

ele beschadiging van ingestuurde foto‘s en video‘s.

van het recht van bewerking van de voor de wedstrijd ingezonden
foto‘s, de berichtgeving daarover (ongeacht in welke media, dus on-

7.

Juridische procedures zijn uitgesloten.

der andere in de gedrukte, online en sociale media zoals Facebook,
Instagram enz.), in communicatieacties, posters, uitnodigingen,

Rechtsmiddelen

8.

Winnaars

tentoonstellingen, advertenties en catalogi en in

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht. De winnaars worden

de online portalen.

bekendgemaakt op de sociale media (Facebook, Instagram,
LinkedIn).

Voor personen jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouder
of voogd vereist.
Lamello AG heeft geen controleplicht voor de bijdragen van de
deelnemers/verantwoordelijkheid van de deelnemer voor de door
hem/haar geleverde inhoud.
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