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Actievoorwaarden Unique Ambition Challenge 
Artikel 1 definities 

In deze Actievoorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis: 

1. Actie: de actie ‘Unique Ambition Challenge’; 

2. Actiesite: www.uniquebeweegtje.nl; 

3. Actievoorwaarden: de onderhavige voorwaarden; 

4. Ambitie: de door een Deelnemer in het kader van de Actie in te zenden wens of doelstelling die hij    wil verwerkelijken; 

5. Deelnametermijn: de termijn waarbinnen aan de Actie kan worden deelgenomen; 

6. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Actie ‘Unique Ambition Challenge’; 

7. Inzending: de door een Deelnemer ingezonden Ambitie waarmee hij deelneemt aan de Actie; 

8. Jury: een jury, bestaande uit drie natuurlijke personen, die op onafhankelijke wijze de uiteindelijke winnaar bekend maakt; 

9. Prijs: Het door Unique aan de winnaar beschikbaar te stellen budget van maximaal € 50.000,-- netto, door de winnende Deelnemer te gebruiken 

voor de realisatie van zijn in het kader van de Actie ingezonden Ambitie. 

10. Unique: Unique Nederland B.V. gevestigd te (1314 SK) Almere aan de Landdrostdreef 124. 

 

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen. 

 

Artikel 2 Algemeen 

1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Unique Ambition Challenge’ georganiseerd door Unique. 

2. Op de Actie zijn de onderhavige Actievoorwaarden van toepassing. Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de 

toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden en verklaart hij zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. 

3. Unique heeft het recht deze Actievoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder daardoor op enigerlei wijze tot schadevergoeding 

te zijn gehouden. De meest actuele voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Actiesite. 

 

Artikel 3 Deelname 

1. De Deelnametermijn van de Actie loopt van 8 november 2010 tot 5 december 2010. 

2. Minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. 

3. Om te kunnen deelnemen aan deze Actie dient de Deelnemer: 

1. te beschikken over een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland; 

2. bereid en beschikbaar te zijn om zijn Inzending tussen 12 en 14 december 2010 persoonlijk voor de Jury te komen presenteren in 

Almere; 

4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Unique Nederland beheer B.V. en/of een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is 

betrokken bij de Actie. 

5. Iedere Deelnemer mag slechts met één Inzending deelnemen aan de Actie. 

6. Deelname aan de Actie is gratis. 



7. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer ermee akkoord te gaan dat zijn naam en Inzending wordt gepubliceerd op de Actiesite 

en/of overige websites en/of kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. 

8. Door deelname verklaart de Deelnemer zich op geen enkele wijze negatief ten opzichte van Unique en/of de Actie te zullen uitlaten.   

9. Unique behoudt zich het recht voor om een Deelnemer om haar moverende redenen te diskwalificeren dan wel van deelname uit te sluiten, zulks 

in het bijzonder wanneer hij niet voldoet aan de onderhavige Actievoorwaarden dan wel anderszins onrechtmatig of in strijd met de goede 

smaak, de goede zeden en/of het fatsoen handelt. Unique is niet aansprakelijk indien een Deelnemer om welke reden dan ook van deelname 

wordt uitgesloten en/of wordt gediskwalificeerd. 

10. Unique is te allen tijde bevoegd de Actie te wijzigen of voortijdig te beëindigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden. 

 

Artikel 4 Prijs 

1. Iedere Deelnemer maakt kans op de aan de Actie verbonden Prijs. 

2. Om aanspraak te kunnen maken op de hiervoor in lid 1 genoemde Prijs dient de Deelnemer zijn Inzending voor 5 december 2010 in het op de 

Actiesite voorgeschreven format te hebben ingediend bij Unique. Te laat ontvangen of onjuiste Inzendingen kunnen niet meedingen naar een 

Prijs. 

3. Iedere goedgekeurde Inzending die voldoet aan de daaraan gestelde vereisten wordt op de Actiesite gepubliceerd, waarna bezoekers van de 

Actiesite op de diverse Inzendingen kunnen stemmen. Indien de stemming naar het inzicht van Unique op enige wijze wordt en/of is 

gemanipuleerd, behoudt Unique zich het recht voor de Deelnemer te diskwalificeren en/of uit te sluiten van deelname.    

4. Aan de hand van de stemuitslag, rekeninghoudend met minimaal 5 stemmen, worden negen finalisten bekend gemaakt. 

5. Een tiende finalist wordt middels een zogenaamde “Wildcard” aangewezen door de Jury. 

6. Uit de tien finalisten kiest de Jury de naar haar oordeel beste drie Inzendingen, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar het ambitieniveau, 

de mate waarin de Ambitie (grotendeels binnen een jaar) is te realiseren en de originaliteit. 

7. De Deelnemers die tot de top drie van beste Inzendingen zijn gekozen dienen hun Ambitie vervolgens tussen 12 en 14 december 2010 

persoonlijk op het hoofdkantoor van Unique in Almere te komen presenteren voor de Jury. Indien en voor zover een Deelnemer in het kader 

van deze presentatie reiskosten moet maken is Unique bereid deze te vergoeden ad € 0,19 per kilometer met een maximum van € 25,-- per 

enkele reis.  

8. Aan de hand van de gegeven presentaties wijst de Jury een winnaar aan. Deze wordt bekendgemaakt uiterlijk op 16 december 2010. Over de 

uitslag van de Actie kan niet te worden gecorrespondeerd. 

9. De Deelnemer die tot winnaar wordt gekozen, verklaart bereid te zijn mee te werken aan promotionele activiteiten voor Unique.   

 

Artikel 5 Uitreiking Prijs 

1. Zo spoedig mogelijk na bekendmaking van de winnaar zullen de Deelnemer en Unique met elkaar in overleg treden over de wijze waarop de 

Prijs wordt uitgekeerd, met dien verstande dat de Prijs uitsluitend kan worden aangewend voor de realisatie van de ingezonden Ambitie en 

Unique nadere voorwaarden mag stellen over de wijze waarop de Ambitie wordt gerealiseerd en het budget wordt besteed. 

2. Indien de Deelnemer en Unique niet tot overeenstemming kunnen komen over de wijze waarop de Prijs wordt uitgekeerd, behoudt Unique zich 

het recht voor de Prijs niet uit te keren. Unique aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de Prijs om voornoemde reden niet wordt uitgekeerd, 

of anderszins niet voldoet aan de verwachtingen van de Deelnemer. 

3. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Prijs verbonden voorwaarden, behoudt Unique het recht de Prijs aan een andere 

Deelnemer uit te keren.   



4. De te winnen Prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Prijs is niet inwisselbaar voor (andere) goederen en/of diensten. 

5. De kansspelbelasting over de gewonnen Prijs komt - voor zover van toepassing - voor rekening van Unique. 

Indien de Deelnemer een klacht heeft over de Actie, kan deze klacht schriftelijk worden ingediend door een e-mail te sturen naar marketing@Unique.nl. 

Unique zal binnen vier weken op de ingediende klacht reageren. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. Unique is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan de Actie van Unique, dan wel voor eventuele 

storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname en/of het aanwijzen van de winnaar. 

2. Unique is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot haar 

Actiesite, website(s), software en hardware. Daarnaast is Unique niet aansprakelijk voor de eventuele foutieve invoer en/of verwerking van 

gegevens van de Deelnemer. 

3. Unique is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen die betrokken zijn bij de 

Actie. 

4. Unique en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor uit de Actie voortvloeiende 

handelingen en/of schades. 

 

Artikel 8 Privacy 

1. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem aan Unique in verband met zijn deelname verstrekte 

(persoons)gegevens. 

2. Unique zal de door de Deelnemer aan haar verstrekte persoonsgegeven uitsluitend gebruiken voor de hierna genoemde doeleinden en houdt 

zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

3. De door de Deelnemer aan Unique verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de Deelnemer te kunnen laten deelnemen aan 

de Actie in de breedste zin des woords een en ander conform het bepaalde in de onderhavige Actievoorwaarden. Door deelname aan de Actie 

verklaart de Deelnemer ermee akkoord te gaan dat zijn persoonsgegevens en Inzending worden gepubliceerd op de Actiesite en/of overige 

websites van Unique en zijn persoonsgegevens en Inzending tevens in verband met promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt. 

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens van de Deelnemer worden gebruikt om hem te informeren over aanbiedingen, acties en (andere) 

producten en/of diensten van Unique. De Deelnemer kan zich daartegen op elk gewenst moment verzetten door een email te sturen naar opt-

out@unique.nl 

4. Voor het overige geeft Unique de gegevens van de Deelnemer niet door aan derden behoudens indien en voor zover zij hiertoe op grond van de 

wet wordt verplicht, dan wel het bedrijven en/of personen betreft die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers). 

5. Unique kan nimmer aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer voor de 

doeleinden zoals hiervoor weergegeven. 

6. Indien en voor zover er sprake mocht zijn van aansprakelijkheid van Unique, dan is aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, in alle gevallen uitgesloten. Daarnaast is de 

aansprakelijkheid van Unique beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per kalenderjaar. De 

aansprakelijkheid van Unique zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt 

uitgekeerd. 

 



Artikel 9 Slotbepalingen 

• Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. 

• In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden, naar het oordeel van Unique, niet of niet duidelijk voorzien, beslist Unique. 

• Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed 

hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Unique zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de 

vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen. 

• Unique handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

• Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele 

geschillen. 

	  


