Deelnamevoorwaarden
I.

Organisator

De organisator van de verloting '175 jaar ZEISS' is Carl Zeiss AG, met zetel te Carl-ZeissStraße 22, 73447 Oberkochen, Duitsland
Voorwaarden voor deelname aan de verloting
Iedereen vanaf 21 jaar mag deelnemen.
De deelname aan deze verloting is gratis en staat los van de aankoop van een Carl Zeiss
AG-product. De aankoop van een Carl Zeiss-product verhoogt ook niet de winkansen. Als
voorwaarde voor deelname dienen de vereiste persoonsgegevens te worden ingevoerd op
de volgende website: www.zeiss.de/natur/175.
Op het deelnameformulier worden de volgende gegevens opgevraagd in verplichte velden:
Voor- en achternaam, woonplaats, postcode, land, geboortedatum, e-mailadres,
aanspreekvorm en telefoonnummer (voor snellere kennisgeving van winnaars).
Na het indienen van het formulier ontvangt de deelnemer een e-mail met een dubbele optin, ter verificatie van het e-mailadres. Na bevestiging doet de deelnemer automatisch mee
aan de verloting.
De volgende partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze verloting:
werknemers van Carl Zeiss AG, werknemers van een bedrijf dat aan dit bedrijf
is verbonden, werknemers van het reclamebureau dat deze verloting uitvoert
(alsook andere partners en/of dienstverleners die met de uitvoering van de
verloting zijn belast), alsmede hun respectieve familieleden.
Deelname aan deze verloting is mogelijk van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 om
middernacht. De winnaar wordt bepaald aan de hand van een lottrekking waaraan alle
geldige deelnemers meedoen.

II.

De reis en overige prijzen

Carl Zeiss AG verloot een vogelreis voor twee personen conform het onderstaande
schema, alsook andere prijzen:
1e plek:
6-daagse vogelreis naar Colombia, van 4 tot 9 oktober 2022, voor twee personen, t.w.v.
ong. € 4600.
De winnaar dient zelf de heenvlucht naar Barranquila, via Bogota, en de retourvlucht
vanuit Bogota te organiseren. De kosten voor de betreffende vluchten zijn voor
rekening van de winnaar zelf.
Reisschema:
Dag 1: Aankomst in Barranquila via Bogota
Dag 2: Isla Salamanca-natuurpark, vogelen op weg naar het Santa Marta-gebergte
Dag 3+4: Vogelen in het Santa Marta-gebergte
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Dag 5: Transfer van het Santa Marta-gebergte naar Riohacha
Dag 6: Transfer van Riohacha naar Bogota
De reis van en naar het dichtstbijzijnde vliegveld in eigen land, alsook de vlucht naar
Bogota, zijn voor eigen rekening.
De volgende kosten zijn inbegrepen:
- Alle hoofdmaaltijden (ontbijt, lunch en avondeten), vanaf het avondeten op de
eerste dag tot aan het ontbijt op de zesde dag
- Frisdranken bij de maaltijden
- Flesjes drinkwater
- Alle overnachtingen
- Vervoerskosten tijdens de rondleiding
- Extra activiteiten die vermeld staan in het reisschema
- Entreekosten voor de reservaten
- Alle gidsdiensten (incl. fooien voor lokale gidsen en
diensten)
Alle andere kosten in verband met de reis die niet uitdrukkelijk bij de prijs zijn
inbegrepen, worden door de winnaar zelf gedragen. Dit geldt in het bijzonder voor:
- Het vervoer van en naar het vliegveld in eigen land
- Alle vluchten, waaronder ook de heen- en terugvlucht van en naar Colombia
- Visumkosten
- Alle alcoholische dranken en extra drankjes
- Speciale fooien
- Extra maaltijden
- Telefoonkosten, waskosten en andere persoonlijke zaken
2-11e plek: 10x Birding Starter Packages: deze pakketten omvatten het volgende: 1x
Terra ED 8x32-verrekijker, 1x draagriem, 1x hoodie ter ere van 175-jarig bestaan, 1x
Moleskine-notitieboek, 1x Zeiss-vogelaarspet, 1x hardcoverboek 'Collins Bird Guide'
De reis vindt plaats tussen 4 en 9 oktober 2022. Er is geen recht op een andere reisdatum,
tenzij de organisator de reis moet uitstellen in verband met een pandemie. De organisator
zal in dat geval een alternatieve datum bepalen.
Het overboeken of contant laten uitbetalen van de prijs is niet mogelijk. De reisprijs kan
alleen ingewisseld worden zoals beschreven en de door de organisator gekozen
reisplanning kan niet door de winnaar worden aangepast. Bij niet-deelname aan de reis
vervallen alle aanspraken van de winnaar.
Als de winnaar niet kan deelnemen aan de reis om redenen waar Carl Zeiss AG geen
verantwoording voor draagt (zoals ontbrekende reisdocumenten, vaccinaties, ziekte, enz.),
gaat het recht op de prijs verloren. Er kan dan eveneens geen aanspraak worden gemaakt
op een waardevergoeding.
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III.

Bepaling en kennisgeving van winnaars

De winnaar wordt na afloop van de verloting telefonisch of per e-mail op de hoogte
gebracht. Indien de winnaar niet bereikbaar is of niet binnen 3 werkdagen (maandag tot
vrijdag) zelf contact met ons opneemt, zal de prijs komen te vervallen en wordt er een
nieuwe winnaar aangewezen. Indien wij niet telefonisch of per e-mail contact met u op
kunnen nemen (bijv. vanwege opgave van een ongeldig telefoonnummer of e-mailadres),
is Carl Zeiss AG niet verplicht om verdere navraag te doen of alternatieve contactpogingen
te ondernemen.

IV.

Openbare bekendmaking van de winnaar / foto's / gebruiksrechten

De deelnemers stemmen ermee in dat in geval van winst hun naam en land van herkomst
gedeeltelijk geanonimiseerd worden, in de volgende vorm: "Winnaar: Max M., Duitsland"
De organisator behoudt zich bovendien het recht voor om foto's te nemen van de
prijsuitreiking en van de gehele reis, vooral voor gebruik op de internetpagina's van de
organisator, voor de eigen socialemediakanalen, en voor overige wereldwijde media
(online of offline) voor reclamedoeleinden.
De winnaar verleent de organisator de volgende onbeperkte (qua looptijd en geografisch
bereik) maar niet-exclusieve gebruiksrechten op al het foto- en filmmateriaal dat tijdens de
reis wordt gemaakt:
het recht om het materiaal op te slaan op een server;
het recht om het materiaal geheel of gedeeltelijk te publiceren via
socialemediakanalen, websites van de organisator of op enig andere wijze;
het recht om het materiaal analoog of digitaal in te zetten voor het aanprijzen van
de artikelen en diensten van de organisator; en
het recht om het materiaal te bewerken (zonder dat er sprake is van vervreemding).

V.

Vereiste documenten bij het winnen van de reis

De winnaar is zelf verantwoordelijk voor alle nodige reisformaliteiten en -documenten, in
het bijzonder voor het in bezit zijn van een geldig paspoort en vaccinatiebewijs. Deze
documenten moeten binnen twee weken na de bekendmaking van de prijs aan de
organisator worden getoond. Indien de winnaar bovenstaande niet of slechts gedeeltelijk
kan bewijzen, kan deze worden uitgesloten van de reis. In dit geval vervallen alle
aanspraken van de winnaar jegens de organisator en wordt waar nodig een alternatieve
winnaar aangewezen.
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VI.

Uitsluiting van de verloting

Een persoon mag slechts één keer deelnemen aan deze verloting. De organisator behoudt
zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten indien het daar gegronde redenen voor
heeft. Met 'gegronde redenen' wordt bovenal het volgende bedoeld:
-

meervoudige deelname door één persoon (bijv. door gebruik te maken van
pseudoniemen, verschillende e-mailadressen enz.);
het gebruik van verboden technische hulpmiddelen om de verlotingspagina's te
manipuleren;
deelname via loterijplatforms of -services;
opgave van foutieve of onjuiste gegevens;
veiligheidsgerelateerde overwegingen.

In bovenstaande gevallen vervalt de prijs zonder aanspraak op enige vergoeding.

VII.

Overige bepalingen

Carl Zeiss AG behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden (met betrekking
tot de looptijd van de actie, het specifieke reisschema of andere modaliteiten) te allen tijde
te wijzigen, of de verloting te beëindigen of in te trekken. Dit geldt vooral indien de
behoorlijke uitvoering van de verloting niet kan worden gewaarborgd om technische of
juridische redenen. In dergelijke gevallen kunnen de deelnemers geen aanspraak maken
jegens Carl Zeiss AG. Enige vorm van rechtsgang is uitgesloten.

VIII.

Gegevensbescherming

Om een winnaar te kunnen aanwijzen, dienen de door de deelnemers verstrekte
persoonsgegevens te worden verwerkt. De deelnemer stemt ermee in dat zijn of haar
opgegeven gegevens voor de duur en uitvoering van de verloting worden verwerkt door de
organisator.
De van de deelnemers verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend door de
organisator opgeslagen en gebruikt voor de uitvoering van deze verloting. Ze worden niet
doorgegeven aan derden, met uitzondering van het reisbureau dat belast is met de
uitvoering van de reis.
Voor de planning en uitvoering van de reis worden de gegevens van de winnaar(s)
doorgegeven aan de plaatselijke reisspecialisten. Bij het verzamelen, verwerken en
gebruiken van deze gegevens worden alle toepasselijke
gegevensbeschermingsvoorschriften en de privacyverklaring van de organisator in acht
genomen. Deze zijn te raadplegen op
https://www.zeiss.nl/gegevensbescherming/home.html.

Deelnemers kunnen te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de opslag, verwerking en het
gebruik van hun gegevens door een e-mail te sturen naar consumerproducts@zeiss.com.
Het is ook mogelijk om dit per brief te doen middels het hierboven vermelde adres van de
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organisator. In dit geval worden de gegevens onmiddellijk gewist. Verdere deelname aan
de verloting is dan niet meer mogelijk.

IX.

Slotbepalingen
(1) Carl Zeiss AG behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden (met
betrekking tot de looptijd van de actie, het specifieke reisschema of andere
modaliteiten) te allen tijde te wijzigen, of de verloting te beëindigen of in te trekken.
Dit geldt vooral indien de behoorlijke uitvoering van de verloting niet kan worden
gewaarborgd om technische of juridische redenen. In dergelijke gevallen kunnen de
deelnemers geen aanspraak maken jegens Carl Zeiss AG. Enige vorm van
rechtsgang is uitgesloten.
(2) Mochten bepaalde bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn, dan laat
dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige bepaling zal
worden vervangen door een wettelijk aanvaardbare bepaling die de economische
zin en strekking van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde
geldt indien er sprake is van een hiaat in deze deelnamevoorwaarden.
(3) Op deze deelnamevoorwaarden is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek
Duitsland van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, met
inbegrip van de verplichtingen die op grond of ter uitvoering van deze overeenkomst
worden aangegaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het Duitse
Stuttgart.
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