Voorwaarden HOE KOMT U IN AANMERKING VOOR DE ASUS “Winterse winactie”?
Deze actie wordt gehouden en uitgevoerd door Asus Europe B.V. (Organisator) Paasheuvelweg 25, 1105 BP
Amsterdam, Nederland. Deze promotie loopt van 7 december tot en met 23 december 2019. Door aan deze
actie deel te nemen, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij deelnemen aan de Winterse winactie in de periode van 7 december tot en met 23 december 2019 maakt u
kans op de hoofdprijs één (1) ZenBook Pro Duo. * Mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Creëer jouw persoonlijke ASUS kerstkaart en bezorg de kerstman een glimlach op zijn gezicht!
Breng een bezoekje aan onze ASUS photobooth en laat je van jouw gezelligste kant zien, laat vervolgens je
gegevens achter en wie weet mag jij de laptop van morgen uitpakken! De ASUS photobooth kun je vinden op
de onderstaande locaties:
7 en 8 december:
Winkelcentrum Vier Meren, Marktlaan 164, 2132 DM Hoofddorp
14 en 15 december: Winkelcentrum Alexandrium Shopping Center, Korte Poolsterstraat 2, 3067 LZ
Rotterdam (naast de winkel JD sports)
21 en 22 december: Piazza Center, Piazza 64, 5611 AE Eindhoven
2. Blijf je liever met een kop warme chocolademelk in de luie stoel zitten?
Geen probleem, want er is ook een manier om online mee te doen met de ZenBook Pro Duo kerstactie. Volg
ASUS Benelux op Facebook/Instagram en laat in de comments van de giveaway een reactie achter. Beschrijf
hoe jij de ScreenPadTM Plus zou gebruiken en waarom je de ZenBook Pro Duo wil winnen. Tag je vrienden en
familie en doe automatisch mee!
• De actie geldt alleen voor mensen die 18 jaar of ouder zijn. Nog geen 18? Vraag eerst toestemming aan je
ouders(s)/ verzorger(s).
II. Prijzen
ASUS verloot onder de geregistreerde één (1) hoofdprijs, dat betreft een ASUS ZenBook Pro Duo. Daarnaast
worden na de volgende weekenden één ZenBook Duo verloot (totaal 3 ZenBook Duo’s):
7 en 8 december. Prijswinnaar wordt in week 50 bekendgemaakt.
14 en 15 december. Prijswinnaar wordt in week 51 bekendgemaakt.
21 en 22 december. Prijswinnaar wordt in week 52 bekendgemaakt.
ASUS neemt contact op met de prijswinnaars betreft afleveren van de cadeaus!

III. REGISTRATIE
Om in aanmerking te komen voor de actie (Winterse winactie) dient u de onderstaande stappen te
volgen:
1. Creëer jouw persoonlijke ASUS kerstkaart en bezorg de kerstman een glimlach op zijn gezicht!
Breng een bezoekje aan onze ASUS photobooth en laat je van jouw gezelligste kant zien, laat vervolgens je
gegevens achter en wie weet mag jij de laptop van morgen uitpakken! De ASUS photobooth kun je vinden op
de onderstaande locaties:
7 en 8 december:
Winkelcentrum Vier Meren, Marktlaan 164, 2132 DM Hoofddorp
14 en 15 december: Winkelcentrum Alexandrium Shopping Center, Korte Poolsterstraat 2, 3067 LZ
Rotterdam (naast de winkel JD sports)
21 en 22 december: Piazza Center, Piazza 64, 5611 AE Eindhoven
2. Blijf je liever met een kop warme chocolademelk in de luie stoel zitten?
Geen probleem, want er is ook een manier om online mee te doen met de ZenBook Pro Duo kerstactie. Volg
ASUS Benelux op Facebook/Instagram en laat in de comments van de giveaway een reactie achter. Beschrijf
hoe jij de ScreenPadTM Plus zou gebruiken en waarom je de ZenBook Pro Duo wil winnen. Tag je vrienden en
familie en doe automatisch mee!
• De actie geldt alleen voor mensen die 18 jaar of ouder zijn. Nog geen 18? Vraag eerst toestemming aan je
ouders(s)/ verzorger(s).

IV. VERWERKING VAN AANVRAGEN
• Indien u heeft voldaan aan de voorwaarden van deze actie, bent u geregistreerd aan de Winterse
winactie en maakt u kans op een van de notebooks.
• De kosten voor het inschrijven voor deze actie zoals bijv. internetkosten, zullen niet worden
vergoed.
• Asus behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren die onvolledig of frauduleus zijn,
die niet voldoen aan de voorwaarden van de actie of die verwijzen naar voorwaarden die niet vallen
onder deze actie, en registraties die verstuurd zijn na 23-12-2019.
• Persoonsgegevens die verkeerde of onvolledige informatie bevatten, of ons niet in staat stellen om
contact op te nemen met de aanvrager, leiden tot uitsluiting van deelname van de aanvrager.
• Asus is niet aansprakelijk voor het kwijtraken, onvolledigheid, vertraging of ontvangst na de
sluitingsdatum door een fout van derden tijdens de registratie.
• Klachten zullen 15-01-2020 niet meer in behandeling worden genomen.
• U bevestigt dat u zorgvuldig heeft doorgenomen aan welke verplichtingen u dient te voldoen en
dat u ons alle informatie heeft verstrekt die wij nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te
kunnen nemen. Op de algemene voorwaarden van deze actie is het Nederlandse recht van
toepassing. Met deelname aan deze actie bevestigt u dat u de voorwaarden voor deelname heeft
doorgelezen, heeft begrepen en ermee akkoord gaat.

Als u vragen heeft over deze actie, stuur dan een e-mail naar: promotie@asus.com. Voor vragen
over ASUS producten, kunt u terecht op onze website: www.asus.com
1. Privacy beleid: Alle informatie die door u wordt verstrekt in het kader van deze actie, wordt
behandeld in overeenstemming met de algemene voorwaarden en het privacy beleid van de
organisator. http://www.asus.com/privacynotice/index.page
2. Ontheffing van verplichtingen: De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (i)
Fouten bij het ontvangen van inschrijvingen als gevolg van problemen bij het verzenden of andere
omstandigheden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze controle of door overmacht; (ii)
inschrijvingen die te laat zijn, zoek raken, verkeerd bezorgd worden, onleesbaar, vervormd of
beschadigd zijn; (iii) Storingen, letsel, schade of verliezen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten
onze controle of overmacht; of (iv) zet- of drukfouten in materialen over deze actie.
3. Afstandsverklaring: Door deelname aan deze actie ontheft u de Organisator en relevante derde
partijen die verantwoordelijk zijn voor de levering van uw cadeau of een deel daarvan, en aan hun
gelieerde bedrijven, directies, leidinggevende, medewerkers, vertegenwoordigers en agentschappen
van iedere verantwoordelijkheid voor eventuele claims, kosten, letsel, verlies of schade van welke
aard dan, ook die voortvloeit uit, of verband houdt met deze actie of met aanvaarden, bezitten en
gebruiken van een geschenk, behalve wanneer de wet dit verbiedt.
4. Wijzigingsclausule: Voor zover de wet dit toestaat, behoudt Organisator te allen tijde het recht om
de voorwaarden aan te passen of de actie tussentijds te beëindigen, naar eigen goeddunken.
5. Uitgesloten van deelname: Werknemers van de Organisator, directe familieleden (echtgenoten,
partners, ouders, grootouders, broers en zussen, kinderen en kleinkinderen) e naan onze gelieerde
ondernemingen, adviseur en reclame/marketingbureaus zijn uitgesloten van deelname aan deze
actie.
Asus Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. Asus behoudt zich het recht voor om zonder
voorafgaande kennisgeving op elk moment veranderingen aan de brengen in de specificaties en is
niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit bericht.

