Next Generation IT-oplossingen

Actievoorwaarden Next Gen Challenge
1.

De Tech Data Next Gen Challenge, hierna te noemen ‘Next Gen Challenge’, wordt georganiseerd door Tech
Data Nederland B.V. gevestigd op de Tolnasingel 2, 2411 PV Bodegraven.

2. Om deel te nemen aan de Cloud Challenge, dien je een in Nederland woonachtig natuurlijk persoon van
18 jaar en ouder te zijn. Deelname geschiedt op eigen initiatief en er bestaat nadrukkelijk geen verplichting
tot deelname aan de Next Gen Challenge.
3. Door het downloaden van de Next Gen Challenge-app, het achterlaten van je gegevens, het akkoord gaan
met de actievoorwaarden en uiteraard het spelen van de Next Gen Challenge, maak je als deelnemer kans
op het winnen van diverse prijzen tijdens de verschillende rondes. Indien en voor zover er fiscale aspecten
verbonden zijn aan het winnen van een prijs tijdens de Next Gen Challenge zijn die uitsluitend voor
rekening van de winnaar en kan Tech Data daar niet voor worden aangesproken.
4. Deze actievoorwaarden zijn steeds terug te vinden bij het registratieproces van de Next Gen Challenge en
gedurende de betreffende actieperiode op www.nextgenchallenge.nl
5. De looptijd van deze Next Gen Challenge is van 1 mei 2021 tot 30 april 2021 (hierna: ‘de actieperiode’). Deze
Next Gen Challenge kent vier ronden van ieder drie maanden.
•

ronde 1: 01 -5-2021 tot 01-08-2020

•

ronde 2: 01-08-2021 tot 01-11-2021

•

ronde 3: 01-11-2021 tot 01-2-2022

•

ronde 5: 01-02-2022 tot 01-05-2022

6. De drie deelnemers die aan het einde van een ronde bovenaan in het klassement van de Next Gen Chal
lenge staan voor die periode, winnen respectievelijk de eerste, tweede of derde prijs. De drie prijzen per
ronde kunnen verschillen, doch zullen steeds een economische waarde vertegenwoordigen variërend van
zo’n € 50 tot enkele honderden euro’s per prijs.
7.

De prijs wordt alleen uitgereikt als de deelnemer, die zich middels een geldig Nederlands legitimatiebewijs
kan legitimeren en daarmee kan aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is en in Nederland woonachtig is.
Indien de prijs niet aan deze persoon kan worden uitgereikt, ontvangt de eerstvolgende persoon die wel
aan deze voorwaarden voldoet de prijs.

8. Uitgesloten van het winnen van prijzen zijn werknemers van Tech Data en een ieder die op enigerlei wijze
direct of indirect bij de organisatie van de Next Gen Challenge betrokken is. Onder de voorwaarde dat géén
prijzen gewonnen kunnen worden, kunnen deze personen de Next Gen Challenge wel meespelen.
9. Wanneer onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens worden opgegeven, heeft Tech Data het recht de
deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.

The Next Gen Challenge

www.nextgenchallenge.nl

Next Generation IT-oplossingen
10. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten, een andere
bestemming of voor prijzen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
11. Met de prijswinnaar wordt uiterlijk binnen 1 maand na het aflopen van de betreffende ronde contact
opgenomen via het bij het registeren opgegeven e-mailadres. Indien de prijswinnaar na 4 weken na kennisgeving geen contact heeft opgenomen vervalt de aanspraak op de prijs.
12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
13. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Next Gen Challenge behoudt Tech Data zich het
recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een
prijs te laten vervallen.
14. Deelnemers gaan ermee akkoord dat beeldmateriaal van winnaars welke voortvloeien uit de actie in
(commerciële) uitingen gebruikt kunnen worden. De deelnemers zullen zich hiertegen op geen enkele wijze
verzetten.
15. Tijdens de actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over deze actie en actievoorwaarden kenbaar maken door contact op te nemen met tdcloud.nl@techdata.com onder vermelding van
naam, adres, e-mailadres en “Tech Data Next Gen Challenge”.
16. Tech Data is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden
gedurende de looptijd van de Next Gen Challenge te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van
redenen de Next Gen Challenge te staken, indien omstandigheden dit met zich brengt, zonder dat Tech
Data daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging
of aanpassing van deze actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Cloud Challenge, zal
door Tech Data bekend gemaakt worden via een e-mail richting alle geregistreerde spelers.
17. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Tech Data
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.
18. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit
deze actievoorwaarden of de Next Gen Challenge dienen te worden voorgelegd aan de in Nederland
bevoegde rechter.
19. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadever
goeding of voor welke verplichting dan ook.
20. Tech Data werkt in overeenstemming met de gedragscode “(Klein) promotionele kansspelen”.
21. Tech Data is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met deze actie, gebruik van de app
van de Next Gen Challenge en/of de prijzen, waaronder doch niet uitsluitend schade die voortvloeit uit of
samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs.
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