
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME WEDSTRIJD – Kerstwedstrijd 2022 

Door deel te nemen aan de bovengenoemde wedstrijd ('wedstrijd') en een desbetreffende checkbox 

aan te kruisen, gaat de deelnemer akkoord met de volgende deelnamevoorwaarden en het 

privacybeleid. Deze zijn uitsluitend bepalend voor de deelname en het uitkeren van de prijzen. 

 

1. Organisator 

De organisator van de wedstrijd is Schleich GmbH, Am Limes 69, 73527 Schwäbisch Gmünd, Duitsland 

(hierna 'we', 'organisator' of 'Schleich'). 

 

2. Geschiktheid voor deelname en manipulatiepogingen 

Deelname is gratis en staat los van de aankoop van goederen of diensten. Door deel te nemen aan de 

wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met deze deelnamevoorwaarden.  

Gerechtigd tot deelname zijn natuurlijke personen die woonachtig zijn in Duitsland, Frankrijk, Groot-

Brittannië, de VS, Nederland, Polen en Tsjechië (hierna respectievelijk 'deelnemend land' of 

gezamenlijk 'deelnemende landen') en die bij deelname minstens 18 jaar oud zijn. Medewerkers van 

de organisator en personen die betrokken zijn bij het ontwerp en de organisatie van de wedstrijd, zijn 

uitgesloten van deelname. Een onafhankelijke socialemediawedstrijd wordt georganiseerd door Zuid-

Korea en China. Daarbij kan een productpakket worden gewonnen. 

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de deelname van de winnaars vóór de toekenning 

van de prijzen te controleren. Dit is om ervoor te zorgen dat deze prijzen alleen worden toegekend aan 

personen die hiervoor in aanmerking komen. Mocht de controle een niet-bestaand recht op deelname 

aan het licht komen, dan staat het de organisator vrij de toekenning van prijzen te weigeren zonder 

dat dit aanleiding geeft tot enige aanspraak op vervanging, compensatie of schadevergoeding. Het 

toekennen van de prijzen kan tevens afhankelijk zijn van het verlenen van een reclamevrijstelling 

conform sectie 5 lid 2 van deze deelnamevoorwaarden. 

Het gebruik van scripts, robots, inschrijvings- of wedstrijdaanmeldingsdiensten of andere 

geautomatiseerde deelnameprocedures is verboden. Wij behouden ons het recht voor deelnemers uit 

te sluiten bij manipulatiepogingen of overtredingen van deze deelnamevoorwaarden.   

 

3. Voorwaarden voor deelname 

De wedstrijd begint op 1 oktober 2022 om 00.00 uur en eindigt op 16 december 2022 om 23.59 uur 

('wedstrijdperiode'). Deelname aan de wedstrijd is mogelijk van 1 oktober 2022 om 00.00 uur CET tot 

16 december om 23:59 uur CET ('deelnameperiode'). Doorslaggevend is het tijdstip van ontvangst van 

de hierna nader beschreven foto via de hiervoor geconfigureerde toepassing 'Gleam'. 

De organisator voert een zgn. 360° campagne. In dit kader wordt o.a. op POS (Point of Sale) displays, 

kleurplaten, gedrukt reclamemateriaal, via de betreffende webshops van de organisator in de 

deelnemende landen en via de sociale media van de organisator (Facebook en Instagram) een QR-code 



resp. link naar de door de organisator onderhouden URL schleich-s.com/Xmas weergegeven. Om aan 

de wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer het rendier-inkleursjabloon naar eigen wens 

vormgeven en vervolgens inleveren. Daarvoor zijn er drie mogelijkheden: 

1. De deelnemer gebruikt een inkleursjabloon in het POS om het rendier naar eigen wens in te 

kleuren. In de volgende stap moet de ingekleurde afbeelding als foto op de website worden 

geüpload. Daarvoor moet de QR-code op de kleurplaat met de smartphone worden gescand. 

Hierdoor krijgt de deelnemer via een door de organisator ter beschikking gestelde 

uploadfunctie de mogelijkheid om de ingekleurde afbeelding te uploaden. Als alternatief kan 

de deelnemer ook door het invoeren van een URL-adres naar de bovengenoemde toepassing 

gaan. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient de deelnemer de foto tijdens de 

wedstrijdperiode en na instemming met deze deelnamevoorwaarden via een uploadlink in de 

applicatie of een door de organisator ter beschikking gestelde zgn. 'Gleam-Link' in bij Schleich 

(hierna 'indiening'). 

2. De deelnemer drukt het op de actiepagina ter beschikking gestelde kleursjabloon af om het 

rendier naar wens in te kleuren. In de volgende stap moet de ingekleurde afbeelding als foto 

op de website worden geüpload. Daarvoor moet de QR-code op de kleurplaat met de 

smartphone worden gescand. Hierdoor krijgt de deelnemer via een door de organisator ter 

beschikking gestelde uploadfunctie de mogelijkheid om de ingekleurde afbeelding te 

uploaden. Als alternatief kan de deelnemer ook door het invoeren van een URL-adres naar de 

bovengenoemde toepassing gaan. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient de deelnemer 

de foto tijdens de wedstrijdperiode en na instemming met deze deelnamevoorwaarden via 

een uploadlink in de applicatie of een door de organisator ter beschikking gestelde zgn. 

'Gleam-Link' in bij Schleich (hierna 'indiening'). 

3. De deelnemer gebruikt de op de actiepagina ter beschikking gestelde webintegratie om het 

rendier naar wens direct online in te kleuren. Daartoe moet de deelnemer de instructies van 

de webintegratie volgen. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient de deelnemer de foto 

tijdens de wedstrijdperiode en na instemming met deze deelnamevoorwaarden via een 

uploadlink in de applicatie of een door de organisator ter beschikking gestelde zgn. 'Gleam-

Link' in bij Schleich (hierna 'indiening'). 

Elke inlevering moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• De foto moet het originele werk van de deelnemer zijn. Werken van derden worden niet 

geaccepteerd. De deelnemer garandeert de houder van de nodige rechten op de ingezonden 

foto te zijn. Als de deelnemer niet de enige auteur of rechthebbende is, verklaart deze 

uitdrukkelijk over de rechten te beschikken om aan de wedstrijd deel te nemen. De organisator 

is niet verplicht om de door de deelnemers ingezonden foto's te controleren op mogelijke 

schendingen van de rechten van derden. 

• Werken van kinderen of jongeren worden aanvaard, voor zover deze door de meerderjarige 

ouder of voogd onder eigen naam worden ingediend. 

• Elke deelnemer kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. 



• De bijdrage mag geen inhoud bevatten die obsceen, pornografisch, lasterlijk of anderszins 

aanstootgevend is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, scheldwoorden, aanstootgevende 

taal, naaktheid en excessief geweld). 

 

4. Bepaling van de winnaars 

Alle inzendingen die tijdens de deelnemingsperiode worden ingediend en aan de 

deelnamevoorwaarden voldoen, worden beoordeeld door een door Schleich te bepalen 

selectiecommissie.  

Na de deelnameperiode wordt door de selectiecommissie op 19 december 2022 een trekking voor alle 

landen georganiseerd, waarbij telkens 1 winnaar per land wordt gekozen uit het geheel van de 

inzendingen aan de hand van de criteria Inkleuridee en Creativiteit, evenals de technische haalbaarheid 

van het inkleurwerk. 

 5. Kennisgeving aan de winnaars 

De in sectie 4. vastgestelde winnaars worden tijdig via het opgegeven e-mailadres op de hoogte 

gebracht. Een winnaar dient de ontvangst van de kennisgeving van de toekenning van de prijs 

onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de kennisgeving aan de organisator te 

bevestigen en de voor het toekennen van de prijs benodigde gegevens (in het bijzonder het 

verzendadres voor de verzending van de prijs) te verstrekken. 

Bovendien kan de organisator van de winnaars als voorwaarde voor het toekennen van de prijzen een 

verklaring op erewoord over het recht op deelname, een vrijwaring van aansprakelijkheid en een 

afzonderlijke vrijwaring van reclame (voor zover wettelijk vereist en toegestaan) verlangen. Als de 

winnaar dit niet doet, kan de organisator naar eigen goeddunken een vervangende winnaar kiezen uit 

alle resterende in aanmerking komende inzendingen in overeenstemming met sectie 4. De winnaars 

worden met naam en toenaam bekendgemaakt op de website en de socialemediakanalen van de 

organisator. 

 

6. Prijzen 

In het kader van de wedstrijd kunnen de volgende prijzen worden gewonnen: 

• In totaal 1 Schleich rendier in individueel design per deelnemend land  

Alleen de hier genoemde prijs wordt tekens uitgereikt. Contante uitbetaling, ruilen of doorverkopen 

van persoonlijke prijzen is uitgesloten. Aanspraken op prijzen zijn niet overdraagbaar. De winkans 

wordt bepaald op basis van het totale aantal in aanmerking komende inzendingen. 

 

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Technische problemen bij deelname aan de wedstrijd kunnen niet worden uitgesloten. Daarom 

aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een tijdelijke onbereikbaarheid van onze websites, de 



toepassing, de overdracht via de Gleam-link of voor gegevensverlies en daaruit voortvloeiende schade. 

Onze aansprakelijkheid is in het algemeen beperkt tot grove nalatigheid en opzet, tenzij de schade het 

gevolg is van overlijden, letsel of schade aan de gezondheid en bij aanspraken op schadevergoeding 

volgens de productaansprakelijkheidswet. In gevallen van lichte nalatigheid die leiden tot vertraging 

of onmogelijkheid van de verschuldigde prestatie en bij schending van een wezenlijke plicht, d.w.z. 

een verplichting waarvan de vervulling de correcte uitvoering van de wedstrijd überhaupt mogelijk 

maakt en op de naleving waarvan de deelnemer regelmatig mag vertrouwen en waarvan de schending 

het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, zijn wij voor hieruit voortvloeiende 

materiële en vermogensschade slechts aansprakelijk ter hoogte van de voorzienbare, typisch 

optredende schade. 



8. Privacybeleid 

Voor deelname aan de wedstrijd is de verwerking van persoonsgegevens vereist. De organisator zal de 

gegevens van de deelnemer en diens overige persoonsgegevens alleen in het kader van de wettelijke 

bepalingen van de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU 

verwerken. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 I S. 1 sub b) AVG voor de uitvoering van de 

wedstrijd. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken conform art. 21 AVG. De 

persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitvoering. 

De in het kader van de deelname aan de wedstrijd verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend 

gebruikt voor de uitvoering van de wedstrijd. Het gebruik voor reclamedoeleinden en marktonderzoek 

zal in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen na afzonderlijke toestemming van de 

betrokkene plaatsvinden. Voor het overige gelden de bepalingen van onze privacyverklaring, 

beschikbaar op www.schleich-s.com/rechtliches/datenschutz/ alsmede de privacyverklaring van 

Gleam, beschikbaar op https://gleam.io/privacy, in de momenteel geldige versie.  

In geval van een prijs, gaat de deelnemer akkoord met de publicatie van zijn naam en het ingediende 

inkleurvoorstel in de door de organisator gebruikte reclamemedia. Dit geldt ook voor de 

bekendmaking van de winnaar op de website van de organisator en de sociale mediakanalen. 

Deelname aan de wedstrijd impliceert naleving van de gebruiksvoorwaarden van Instagram en 

Facebook. De organisatie van de wedstrijd wordt niet gesponsord of beheerd door Instagram of 

Facebook. De enige organisator van de wedstrijd is die zoals beschreven onder sectie 1. van deze 

deelnamevoorwaarden. 

De organisator heeft het recht, maar is niet verplicht, om de ingezonden foto's voor een periode van 

maximaal twee jaar na afloop van de deelnameperiode – ook in delen of in bewerkte versies – op zijn 

internetpagina's van de deelnemende landen en in het kader van zijn socialemediakanalen ter 

beschikking te houden. Schleich heeft het recht de ingezonden foto's vóór publicatie te controleren en 

naar eigen goeddunken te weigeren deze te publiceren. 

 

9. Overige en gebruiksrechten 

We behouden ons het recht voor om de wedstrijd om belangrijke redenen te annuleren. Een 

annulering om dringende redenen kan met name plaatsvinden wanneer een correcte uitvoering van 

de wedstrijd om technische of juridische redenen niet meer kan worden gegarandeerd. Mocht een 

dergelijke onderbreking het gevolg zijn van het gedrag van een deelnemer, dan heeft de organisator 

het recht van deze deelnemer de vergoeding van de ontstane schade te verlangen. 

Juridische procedures zijn uitgesloten. 

De deelnemer verklaart dat hij/zij de ingezonden foto zelf heeft gemaakt en draagt aan Schleich de 

hierbij bestaande gebruiksrechten over ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en voor 

reclamedoeleinden conform deze deelnamevoorwaarden. Met de deelname verleent de deelnemer 

de organisator het niet-exclusieve en kosteloze recht tot publicatie van de ingezonden foto in het kader 

van een online galerij op het platform Gleam en op zijn eigen internetpagina's en sociale media als 

http://www.schleich-s.com/rechtliches/datenschutz/
https://gleam.io/privacy


Facebook en Instagram. Het verlenen van de bovengenoemde gebruiksrechten geschiedt kosteloos en 

vormt de inzet van de deelnemer voor de deelname aan de wedstrijd. 

De deelnemer verklaart voorts dat de ingediende foto vrij is van rechten van derden en verbindt zich 

ertoe om voor eventuele claims jegens Schleich in verband met zijn foto in te staan en Schleich te 

vrijwaren van alle kosten, inclusief redelijke kosten voor de verdediging. 

Ten aanzien van het contract en de deelname aan de wedstrijd geldt het recht van de Bondsrepubliek 

Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht. Ten aanzien van consumenten geldt deze rechtskeuze 

alleen voor zover de door dwingende bepalingen van het recht van de staat van het reguliere verblijf 

van de consument verleende bescherming hierdoor niet wordt ingetrokken. 

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden laat de geldigheid van 

de overige bepalingen onverlet. 


