Actievoorwaarden:
 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en
woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Vóór het
uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie
van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.
 De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar,
inwisselbaar of uit te keren in geld.
 Medewerkers van Tweakers zijn uitgesloten van deelname.
 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de
deelname aan de winactie.
 Prijswinnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of
identiteitskaart) en een eventuele reis- en annuleringsverzekering.
 Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele
activiteiten verband houdend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal
By Whyte gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te
verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
 By Whyte is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.
 By Whyte heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 Wijzigingen van deze voorwaarden worden op Tweakers waar de Actie gehouden is bekend
gemaakt.
 By Whyte behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten
van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.
 Behalve in geval van opzet of grove schuld is By Whyte niet aansprakelijk voor enigerlei schade
van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot
schade als gevolg van:
o het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
o uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
o gebreken aan de prijs;
o geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
o het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

