Wedstrijdvoorwaarden
‘Golden Ticket’
1. De organisator
1.1. De wedstrijd wordt georganiseerd door VICE Benelux B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan
de Reguliersdwarsstraat 90-92, 1017 BN te Amsterdam (“VICE”).
1.2. VICE is de enige verantwoordelijke voor het organiseren van de wedstrijd. Zowel Facebook als de
bedrijven achter de te winnen prijzen kunnen niet op de organisatie van de wedstrijd worden
aangesproken.
2. De wedstrijd
2.1. De titel van de wedstrijd is “Golden Ticket”. De wedstrijd is bedoeld voor VICE-lezers woonachtig in
Nederland met een minimumleeftijd van 18 jaar.
2.2. De wedstrijd heeft ten doel het promoten van VICE (het “Doel”). Door deelname aan de wedstrijd in lijn
met deze wedstrijdvoorwaarden maken deelnemers kans op een ‘golden ticket’ bestaande uit 2 x 20
festival tickets, zoals uiteengezet in artikel 5 hieronder (hierna: het “Golden Ticket”).
3. Deelname aan de wedstrijd
3.1. Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in artikel 3.3. hieronder, kan door VICE-lezers aan de
wedstrijd worden deelgenomen door zich in te schrijven voor de actie via de widget op www.vice.com
en eventuele aanverwante VICE websites waar de mogelijkheid tot inschrijven wordt geboden.
3.2. De wedstrijd is open voor deelname vanaf het moment dat VICE de wedstrijd op 11 juni 2018 door
middel van een aankondigingsartikel inclusief widget op vice.com en eventueel aanverwante sites (de
“Opening”) en eindigt op 24 juni 23:59 2018 (de “Sluiting”). Inschrijvingen die na de Sluiting worden
gedaan zijn te laat en worden niet meegenomen in de wedstrijd.
Eventuele inschrijvingen voor de VICE nieuwsbrief of VICE promoties, acties en evenementen die
plaatsvinden na de Sluiting zullen wel in behandeling worden genomen.
3.3. Voorwaarden voor deelname zijn dat:
a) de deelnemer minimaal 18 jaar oud is.
b) de deelnemer zich niet, op welke manier of welk platform dan ook, (publiekelijk) negatief zal uitlaten
over de wedstrijd, de uiteindelijke winnaar en/of VICE.
3.4. Door deel te nemen aan de wedstrijd en akkoord te gaan met deze wedstrijdvoorwaarden garandeert de
deelnemer dat hij/zij aan alle van de in artikel 3.3. genoemde voorwaarden voldoet. De deelnemer
vrijwaart VICE hierbij voor alle eventuele aanspraken van derden die het gevolg zijn van een schending
van een of meerdere van zijn/haar garanties.
3.5. Een deelnemer kan maar één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien de deelnemer zich op meerdere
manieren probeert in te schrijven, wordt hij/zij gediskwalificeerd.
3.6. Van deelname aan de wedstrijd zijn uitgesloten:

-

werknemers van VICE of groepsvennootschappen van VICE;
werknemers van agenten of leveranciers van VICE of groepsvennootschappen van VICE die op
welke wijze dan ook iets met de wedstrijd of organisatie van de wedstrijd te maken hebben.

4. Keuze en bekendmaking van de winnaars
4.1. Uit de inschrijvingen kiest VICE 2 winnaars op basis van een loting.
4.2. VICE zal zowel de 2 winnaars als de verliezers op 25 juni 2018 via het opgegeven e-mailadres informeren
over de uitkomst van de wedstrijd.
4.3. Indien nodig om de prijzen uit te keren, zal VICE de winnaar om aanvullende persoons-/contactgegevens
verzoeken (en/of de verkregen gegevens aan partijen achter de prijzen verschaffen). VICE heeft het recht
de winnaars te verzoeken om een kopie identiteitsbewijs (waarop in ieder geval de naam en
geboortedatum van de winnaars duidelijk zichtbaar zijn) om te verifiëren of de winnaars daadwerkelijk 18
jaar of ouder zijn. VICE heeft het recht te weigeren de prijs uit te keren indien blijkt dat dat niet het geval
is.
4.4. Indien:
a) de winnaar niet binnen één week op de van VICE verkregen e-mail reageert om het Prijzenpakket in
ontvangst te nemen; en/of
b) de winnaar op welke manier dan ook aangeeft één of meerdere van de prijzen uit het Prijzenpakket
niet in ontvangst te zullen nemen of niet in (een deel van) het Prijzenpakket geïnteresseerd te zijn,
gaat VICE er vanuit dat de winnaar daarmee afstand doet van (dat deel van) het Prijzenpakket en
is de winnaar niet langer gerechtigd tot het Prijzenpakket en heeft VICE het recht, maar niet de
verplichting, een andere winnaar aan te wijzen en (het betreffende deel van) het Prijzenpakket aan een
andere deelnemer uit te keren.
4.5.

De keuze voor de winnaars is definitief. Over de keuze van de winnaars kan en zal niet worden
gecorrespondeerd.

5. Het Prijzenpakket
5.1. Iedere winnaar is gerechtigd tot een prijzenpakket ter waarde van ongeveer €3.411,- (het
“Prijzenpakket”).
5.2. Het Prijzenpakket bestaat uit de volgende prijzen, die aan iedere winnaar wordt uitgereikt onder de
bijbehorende, hieronder opgenomen voorwaarden.
2x tickets Appelsap op 11 augustus 2018 te Amsterdam, NL
2 reguliere tickets t.w.v. €85,2x tickets Bilbao BBK Live van 12 t/m 14 juli 2018 te Bilbao, PT
2 Weekend tickets inclusief Camping ticket t.w.v. €330,2x tickets Dance Valley op 11 augustus 2018 te Spaarnwoude, NL
2 reguliere tickets t.w.v. €110
2x tickets Dour Festival van 11 t/m 15 juli 2018 te Dour, BE
2 5-Day tickets inclusief Camping ticket t.w.v. €340,2x tickets Encore Festival op 25 augustus 2018 te Amsterdam, NL
2 reguliere tickets t.w.v. €88,-

2x tickets Exit Festival van 12 t/m 15 juli 2018 te Novi Sad, RS
2 Weekend tickets exclusief Camping ticket t.w.v. €120,2x tickets Indian Summer Festival van 29 t/m 30 juni 2018 te Langedijk, NL
2 Weekend tickets inclusief Camping ticket t.w.v. €170,2x tickets Into The Woods van 14 t/m 15 september 2018 te Amersfoort, NL
2 reguliere tickets voor dag naar keuze t.w.v. €110,2x tickets Moonland van 3 t/m 5 augustus 2018 te Rummu, EE
2 Weekend tickets inclusief accommodatie t.w.v. €270,2x tickets Nomads op 30 juni 2018 te Amsterdam, NL
2 reguliere tickets t.w.v. €70,2x tickets Oasis van 14 t/m 16 juni 2018 te Marrakech, MA
2 Weekend tickets exclusief Camping ticket t.w.v. €320,2x tickets Pollerwiesen Closing op 4 augustus 2018 te Keulen, DE
2 reguliere tickets t.w.v. €38,2x tickets STRAF_WERK op 18 augustus 2018 te Ijburg, NL
2 reguliere tickets t.w.v. €85,2x tickets Strange Sounds from Beyond van 23 t/m 24 juni 2018 te Amsterdam, NL
2 Weekend tickets exclusief accommodatie t.w.v. €147,2x tickets Streetmode Festival van 30 juni t/m 2 september te Thessaloniki, GR
2 Weekend tickets exclusief Camping ticket t.w.v. €170,2x tickets VIVA! Festival van 4 t/m 8 juli te Locorotondo, IT
2 Weekend tickets exclusief Camping ticket t.w.v. €200,2x tickets Welcome To The Village van 19 t/m 22 juli te Leeuwarden, NL
2 Weekend tickets inclusief Camping ticket t.w.v. €248,2x tickets Woo Hah! van 13 t/m 15 juli 2018 te Hilvarenbeek, NL
2 Weekend tickets inclusief Camping ticket t.w.v. €198,2x tickets Zeezout Festival op 8 september 2018 te Ijburg, NL
2 reguliere tickets t.w.v. €72,2x tickets Zwarte Cross van 12 t/m 15 juli 2018 te Lichtenvoorde, NL
2 Weekend tickets inclusief Camping ticket t.w.v. €240,VICE verschaft enkel de bovengenoemde tickets. Vervoer van en naar de festivals is geen onderdeel van
het Prijzenpakket en VICE kan niet door de winnaars worden aangesproken indien zij, om welke reden
dan ook, niet tot de festivals worden toegelaten.
5.3. Alle prijzen die deel uitmaken van het Prijzenpakket staan op naam van de winnaar en kunnen uitsluitend
door de winnaar worden geïncasseerd en gebruikt. Geen van de prijzen kan worden overgedragen of
worden ingewisseld voor geld, producten en/of diensten. In het geval de winnaar: i) (op welk tijdstip dan
ook) aangeeft niet in een prijs geïnteresseerd te zijn; ii) een prijs dan wel de voorwaarden waaronder

deze wordt verstrekt niet accepteert; en/of iii) niet handelt zoals is voorgeschreven in de voorwaarden
waaronder de betreffende prijs wordt uitgereikt (bijv. niet tijdig contact opneemt met de betreffende
partij), wordt de winnaar geacht afstand te doen van de prijs en zal de prijs niet aan de winnaar worden
toegekend.
5.4. In de gevallen waarin de winnaar contact op dient te nemen met de partij achter de prijs of vice versa, zal
VICE de winnaar met de betreffende partij in contact brengen en/of de contactgegevens van de één aan
de ander verstrekken.
5.5. VICE is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden met betrekking tot het uitkeren van
de prijs aan de winnaar, dan wel eventuele schade die de winnaar mocht oplopen door of met betrekking
tot het gebruik van één of meerdere van de prijzen.
6. Aansprakelijkheid
6.1. VICE is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze wedstrijd.
6.2. VICE is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten of enige schade als gevolg van het
wijzigen dan wel beëindigen van de wedstrijd;
6.3. VICE is niet aansprakelijk voor gebreken in één of meerdere prijzen die deel uitmaken van het
Prijzenpakket en verleent geen garantie(s) met betrekking tot het Prijzenpakket.
6.4. VICE is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n) of
door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze wedstrijd.
7. Slotbepalingen
7.1. VICE is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden
gedurende de looptijd van de wedstrijd te wijzigen of aan te passen, dan wel deze wedstrijd zonder
opgave van reden te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich
meebrengen, zonder dat VICE daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is
jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van deze voorwaarden en staking, wijziging of
aanpassing van de wedstrijd, zal door VICE bekend gemaakt worden middels een Facebook post en een
aanpassing van het originele artikel.
7.2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is VICE gerechtigd
één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de
nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
7.3. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft
van en akkoord is met deze wedstrijdvoorwaarden evenals met alle beslissingen die VICE verplicht zijn
te nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
7.4. Voor vragen, suggesties en klachten kunt u VICE via het Facebook-account van VICE Nederland een
privébericht sturen.
7.5. Deze wedstrijdvoorwaarden zijn door Vice Benelux B.V. opgesteld in overeenstemming met de
Gedragscode Promotionele Kansspelen.

***
versie 12 juni 2018

