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Wedstrijdvoorwaarden 

 ‘Het Mega Studentenpakket’ 
 

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 “Het Mega Studentenpakket”. De wedstrijd is bedoeld voor studenten in 
Nederland. 

 
2.2. De wedstrijd heeft ten doel het promoten van VICE. Door deelname aan de wedstrijd in lijn met deze 

wedstrijdvoorwaarden maken deelnemers kans op een prijzenpakket bestaande uit meerdere prijzen, 
zoals uiteengezet in artikel 5 hieronder (hierna: het “Prijzenpakket”).  

 
3. Deelname aan de wedstrijd 
 

3.1. Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in artikel 3.3. hieronder, kan door studenten aan de 
wedstrijd worden deelgenomen door een foto of gescande tekening waarmee zij hun ergste dieptepunt 
en/of moment uit hun schoolcarrière uitbeelden (hierna: de “tekening”), te uploaden in het reactieveld 
onder de Facebook-post van VICE Nederland waarin door VICE wordt opgeroepen mee te doen aan de 
wedstrijd door het uploaden van een foto. 

 
3.2. De wedstrijd is open voor deelname vanaf het moment dat VICE de wedstrijd op 10 september 2018 

door middel van een openbare post via het Facebook-account van VICE Nederland heeft ‘geopend’ (de 
“Opening”) en eindigt om 23:59 uur op 26 september 2018 (de “Sluiting”). Foto’s die worden geüpload 
na de Sluiting zijn te laat en worden niet meegenomen in de wedstrijd. 

 
3.3. Voorwaarden voor deelname zijn dat: 

 
a) de deelnemer minimaal 18 jaar oud is en ten tijde van de wedstrijd en in ieder geval nog tot het eind 

van het tweede semester van collegejaar 2018/2019 staat ingeschreven aan een erkende 
hogeschool of universiteit in Nederland en de deelnemer dat op eerste verzoek van VICE door 
onderbouwing met documenten kan en zal aantonen; 

b) de deelnemer de tekening zelf heeft gemaakt of in ieder geval alle rechten op de tekening toekomt, 
en hij/zij dat op verzoek van VICE kan en zal aantonen; 

c) de foto van de tekening een voldoende resolutie heeft (foto’s gemaakt met de meeste smartphones 
voldoen). 

d) de deelnemer VICE, door mee te doen aan de wedstrijd, het exclusieve, overdraagbare, 
sublicentieerbare en in duur onbeperkte recht verleent de door de deelnemer geüploade tekening 
(waarop de deelnemer herkenbaar staat afgebeeld), al dan niet bewerkt, te gebruiken in en/of (als 
onderwerp) voor één of meerdere (voor zichzelf of in opdracht/ter promotie van andere bedrijven te 
produceren) content, inclusief advertorials, welke content door VICE en/of zijn rechtverkrijgenden of 
licentienemers wereldwijd en via alle media kan worden gepubliceerd. Door mee te doen aan de 
wedstrijd doet de deelnemer (voor zover dat wettelijk mogelijk is) afstand van zijn eventuele 
auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de foto. 

e) de deelnemer door het uploaden van de tekening onder de Facebook-post van VICE Nederland, als 
ook VICE door het gebruiken van de foto, op welke wijze dan ook, niet in strijd handelt met enige 
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wet- en/of regelgeving, geen inbreuk maakt op enige rechten van derden (waaronder intellectuele 
eigendomsrechten of portretrechten van personen die op de tekening voorkomen) en geen 
contractbreuk pleegt en de deelnemer dat op verzoek van VICE door onderbouwing met 
documenten kan en zal aantonen. 

f) de tekening tijdig (vóór de Sluiting) is geüpload en niet door de deelnemer zal worden verwijderd. 
g) de deelnemer zich niet, op welke manier of welk platform dan ook, (publiekelijk) negatief zal uitlaten 

over de wedstrijd, andere deelnemers, de door andere deelnemers geüploade tekeningen, de 
uiteindelijke winnaar en/of VICE.  

 
3.4. Door deel te nemen aan de wedstrijd (d.w.z.: door een tekening te uploaden) 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 en maar één tekening uploaden. Indien 

de deelnemer meerdere tekeningen uploadt, dan zal hij/zij worden gediskwalificeerd en wordt zijn/haar 
tekening niet meegenomen in de wedstrijd. 

 
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. 
 

3.7. VICE heeft het recht geüploade tekeningen te verwijderen of onzichtbaar te maken, indien VICE – om 
wat voor reden dan ook – van mening is dat de tekeningen in strijd (kunnen) zijn met enige wet en 
regelgeving of inbreuk (zouden kunnen) maken op andermans rechten.   
 

4. Keuze en bekendmaking van de winnaar 
 

4.1. Een door VICE te selecteren vakjury, bestaande uit meerdere VICE redacteuren (de “Vakjury”), zal uit 
alle tijdige en op juiste wijze geüploade tekeningen één tekening kiezen die naar de mening van de jury 
het meest geschikt is voor het Doel en het beste aansluit bij VICE. 

 
4.2. VICE zal de winnaar voor 30 september 2018 openbaar bekend maken via Facebook en de winnaar 

vervolgens via een privébericht op Facebook proberen te benaderen om zijn/haar contact- en 
adresgegevens te verkrijgen. Indien VICE de benodigde gegevens heeft verkregen, zal VICE vervolgens 
telefonisch of schriftelijk contact met de winnaar opnemen. Uitsluitend indien dit nodig is om het 
Prijzenpakket te kunnen (laten) uitkeren, zal VICE de van de winnaar verkregen contact- en 
adresgegevens aan derden (zoals de bedrijven achter het Prijzenpakket) verschaffen.  
 
Indien: 
a) binnen 4 weken na de bekendmaking van de winnaar geen contact tussen VICE en de winnaar heeft 

plaatsgevonden of de winnaar geen contact met VICE heeft opgenomen om het Prijzenpakket te 
claimen; 

b) de winnaar zijn/haar contact- en adresgegevens niet binnen 4 weken na een eerste verzoek daartoe 
van VICE aan VICE heeft verstrekt; en/of 

c) 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) de Prijs 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 (dat deel van) het Prijzenpakket. In een dergelijk geval 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.   

 
4.3.  De keuze voor de winnaar is definitief. Over de keuze van de winnaar kan en zal niet worden 

gecorrespondeerd.  
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5. Het Prijzenpakket 
 

5.1. De winnaar is gerechtigd tot een prijzenpakket ter waarde van ongeveer €2.717,89 (het 
“Prijzenpakket”). 

 
5.2. Het Prijzenpakket bestaat uit de volgende prijzen, die aan de winnaar worden uitgereikt onder de 

bijbehorende, hieronder opgenomen voorwaarden. 
 

Een Tottaly wintersport voor twee personen 
- 2 reischeques ter waarde van €449,00 per stuk te gebruiken voor een Totally wintersport. 
- De prijs bestaat uit een 7-daags verblijf in een Totally accommodatie op een bestemming van 

Totally, inclusief 6-daagse skipas. 
- De reischeques gelden voor seizoen 2018-2019 (laatste vertrek op 27 april 2019). 
- De winnaar ontvangt een kortingscode. Deze dient binnen 3 maanden na bekendmaking van de 

winnaar ingewisseld te worden op husk.nl. 
- De winnaar kan de kortingscode gebruiken voor een reis naar keuze. Mocht de winnaar een 

accommodatie kiezen met een duurdere prijs, zal de gewonnen prijs als korting gelden 
- De prijs (of een deel ervan) is niet inwisselbaar voor contant geld 
- Niet geldig icm andere kortingen/acties 
- Indien de winnaar tijdig en ook verder in lijn met voornoemde voorwaarden heeft gehandeld, maar er 

geen reis 7-daags verblijf meer beschikbaar is voor het bedrag van de gewonnen prijs, zal Totally op 
zoek gaan naar een passende oplossing. De winnaar heeft daar verder geen inspraak in. 

 
Een Veloretti Fiets 
- 1 Veloretti single speed fiets (heren of dames) ter waarde van €379,00. 
- De winnaar ontvangt via e-mail een voucher die online op www.veloretti.nl  kan worden ingewisseld 

voor de prijs. 
- Extra accessoires vallen niet binnen de prijs, aanschaf hiervan ligt bij de winnaar zelf. 

 
Een jaar lang gratis sporten via OneFit 
- De winnaar krijgt 12 maanden een gratis OneFit abonnement ter waarde van €59,00 per maand. 
- De kosten van de zogenoemde No-Show Fee bij het niet tijdig annuleren van reserveringen zijn voor 

de winnaar zelf. 
- Verder zijn ook alle andere voorwaarden die OneFit hanteert van toepassing op de winnaar (een 

compleet overzicht hiervan vind men hier: https://help.onefit.nl/hc/nl). 
- Na de 12 maanden heeft de winnaar de optie om het abonnement voort te zetten. Wanneer de 

winnaar dit niet actief doet zal het abonnement automatisch worden stopgezet. 
 

Twee outfits van Uniqlo 
- 2 outfits met ieder een totaal waarde van €100,00. 
- De prijs beslaat de gehele collectie van Uniqlo, zolang de totale waarde binnen het budget van 

€200,00 valt. Mochten de totale som van de gekozen artikelen hoger zijn dan het budget van 
€200,00 dan zal de gewonnen prijs als korting gelden. 

- De prijs kan vanaf 28 september 2018 in de winkel van Uniqlo in Amsterdam op de Kalverstraat 11 
uitgezocht worden en is 6 maanden geldig (met ingang van 28 september 2018). 

 
Een OneBlade 
- 1 Philips OneBlade ter waarde van €34,99. 
- De prijs wordt bij de winnaar thuisbezorgd. 

 
Een VisaPure mini gezichtsreiniger  
- 1 Philips VisaPure mini gezichtsreiniger ter waarde van €45,90. 
- De prijs wordt bij de winnaar thuisbezorgd. 
 
Een Viva Collection Airfryer  
- 1 Philips Viva Collection Airfryer ter waarde van €149,00. 
- De prijs wordt bij de winnaar thuisbezorgd.l 
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Een Jägermeistertap 
- 1 Jägermeistertap ter waarde van €300,00. 
- De prijs wordt bij de winnaar thuisbezorgd. 
 

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 Actie, zal door VICE bekend gemaakt worden via Facebook. 

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. VICE zal de klacht vervolgens onderzoeken en zo spoedig mogelijk va dezelfde weg 
bij u terugkomen. 

7.5. VICE handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.   
 

 
 

*** 
 


