
Wedstrijd Win een exclusieve coachingsessie van een dag voor vier personen van WPNT 
Communications

Voorwaarden 

Door uw deelname aan de wedstrijd “Win een exclusieve coachingsessie van een dag voor vier 
personen” van WPNT Communications (de wedstrijd) wordt u geacht de volgende voorwaarden 
te aanvaarden. De informatie over de wijze van deelname aan de wedstrijd en de prijs (prijzen) 
maakt deel uit van deze voorwaarden (voorwaarden).  

Wie kan deelnemen? 

1. De wedstrijd staat open voor werknemers van 18 jaar en ouder van bedrijven en organisaties 
gevestigd in Amsterdam, Berlijn, Brussel, Genève, Londen, München en Parijs. 

2. Werknemers en naaste familieleden van WPNT Communications (de promotor) en verbonden 
bureaus komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Naaste familie omvat: 
echtgeno(o)t(e), ex-echtgeno(o)t(e), feitelijke echtgeno(o)t(e), kind of stiefkind (ook door 
adoptie), ouder, stiefouder, grootouder, stiefgrootouder, oom, tante, neef, nicht, broer, zus, 
stiefbroer, stiefzus of volle neef/nicht. 

3. Door aan de wedstrijd deel te nemen, garandeert u dat u aan de vereisten voor deelname 
voldoet en aanvaardt u alle hier beschreven voorwaarden. 

4. De promotor behoudt zich het recht voor om elke persoon die volgens de promotor niet in 
aanmerking komt voor deelname aan de wedstrijd, die een van deze voorwaarden niet heeft 
nageleefd of die zich schuldig maakt aan onwettig of ongepast gedrag dat het eerlijke en 
correcte verloop van de wedstrijd in het gedrang brengt, naar eigen goeddunken uit te sluiten. 

5. De promotor behoudt zich het recht voor om de geldigheid van elke deelname of elke persoon 
die aan de wedstrijd deelneemt, op eender welk ogenblik te controleren. 

6. Behoudens andersluidende vermelding in deze voorwaarden hoeft u geen goederen of 
producten van de promotor te kopen om aan de wedstrijd deel te nemen. De aankoop van 
goederen of producten verhoogt uw winstkansen niet. 

Hoe deelnemen? 

7. De wedstrijd start op 15 oktober 2019 om 09:00 AM GMT+1 en eindigt op 19 november 2019 
om 18:00 PM GMT (de wedstrijdperiode). 

8. Inzendingen moeten tijdens de wedstrijdperiode ontvangen worden. 

9. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten personen die in aanmerking komen: 
9.1. surfen naar https://www.wpnt.com/win-a-coaching-session 
9.2. hun voornaam, naam, e-mailadres, naam van bedrijf/organisatie invullen en antwoorden 

op de vraag “How can WPNT Communications help your leaders become better 
communicators?” (Hoe kan WPNT Communications uw bedrijfsleiders helpen om betere 
communicators te worden?) in maximaal 150 woorden. 

10. Inzendingen zijn alleen geldig in het Engels. 

11. In totaal is maximaal één (1) inzending per uniek e-mailadres van een bedrijf toegestaan. 
Meerdere inzendingen van een bedrijf of organisatie zijn toegestaan, op voorwaarde dat elke 
inzending apart en in overeenstemming met deze voorwaarden verstuurd wordt. 

https://www.wpnt.com/win-a-coaching-session


12. Laattijdige, onvolledige, onleesbare, discriminerende of anderszins aanstootgevende 
inzendingen worden ongeldig geacht en kunnen worden uitgesloten. 

De prijs  

13. De prijs (de prijs) bestaat uit: 
13.1. één (1) exclusieve coachingsessie van een volledige dag die gericht is op Presentation 

Skills (presentatievaardigheden), Media Communications (mediacommunicatie) of Crisis 
Communications (crisiscommunicatie) voor maximaal vier (4) deelnemers van uw bedrijf 
of organisatie. 

14. De tweede prijzen (de tweede prijzen) omvatten vier (4) online coachingsessies. Elk van de 
vier (4) prijzen omvat: 
14.1. een twee (2) uur durende online, live coachingsessie die gericht is op Presentation Skills 

(presentatievaardigheden), Media Communications (mediacommunicatie) of Crisis 
Communications (crisiscommunicatie) voor één (1) deelnemer van uw bedrijf of 
organisatie. 

15. De totale prijzenpot wordt geschat op €9.900 EUR. De prijs, of eender welk deel ervan, kan 
niet worden overgedragen, geruild of terugbetaald in geld, tenzij door de promotor anders is 
bepaald of met hem is overeengekomen. Er wordt geen vergoeding aangeboden als de 
winnaar niet in staat is om de prijs te aanvaarden zoals bepaald. 

16. De prijs en de tweede prijzen worden allebei uitsluitend in het Engels uitgereikt. 

17. Bijkomende kosten en andere nevenkosten als gevolg van het aanvaarden van de prijs die niet 
zijn aangegeven als meegeteld, maken geen deel uit van de prijs en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de prijswinnaar.  

18. De prijs hangt af van de beschikbaarheid op het ogenblik van de reservatie. De promotor 
behoudt zich het recht voor om eender welk deel van de prijs te vervangen door een alternatief 
van gelijke of grotere waarde, overeenkomstig alle relevante en toepasselijke wetten en/of 
reglementen. 

19. De prijs en de tweede prijzen moeten voor 28 februari 2020 worden ingewisseld. 

De prijstrekking en beoordeling 

20. De prijstrekking vindt plaats bij WPNT Communications, 13910 Champion Forest Drive, Suite 
107, Houston Texas USA 77069 op 25 november 2019 om 21:00 PM GMT (de 
trekkingsdatum). 

21. Een door de promotor aangestelde jury (de jury) beoordeelt alle in aanmerking komende 
inzendingen en selecteert één (1) winnende inzending (de prijswinnaar) voor de prijs en vier 
(4) winnende inzendingen (de tweede-prijswinnaars) voor de tweede prijzen. Het kiezen van 
de prijswinnaars gebeurt door de promotor naar eigen goeddunken, en deze keuze is definitief 
en bindend. 

22. De jury kiest de prijswinnaars op basis van inzendingen die blijk geven van originaliteit, 
creativiteit, een duidelijk vastgestelde nood aan de diensten die WPNT Communications 
aanbiedt, en die aantonen hoe de prijs voor het bedrijf of de organisatie het grootste verschil 
zou maken. 

23. De wedstrijd vormt een vaardigheidsspel en bij het kiezen van de prijswinnaars speelt geen 
enkel gelukselement mee. 



24. De kans op het winnen van de prijs hangt af van het aantal inzendingen die in aanmerking 
komen. 

25. De prijswinnaar wordt via e-mail binnen 24 uur na de trekkingsdatum op de hoogte gebracht. 
Na het aanvaarden van de prijs wordt de naam van de prijswinnaar bekendgemaakt op de 
website van de promotor https://www.wpnt.com/win-a-coaching-session en mag hij op de 
sociale-mediaprofielen van de promotor worden bekendgemaakt. 

26. De prijs moet door de prijswinnaar binnen 2 weken na de kennisgeving worden opgevraagd. 

27. Als de prijswinnaar zijn prijs binnen 2 weken na de trekkingsdatum niet opvraagt, wordt de prijs 
verbeurd en vindt een nieuwe trekking plaats bij WPNT Communications, 13910 Champion 
Forest Drive, Suite 107, Houston Texas USA 77069 op 13 december 2019 om 17:00 PM GMT, 
om een geldige prijswinnaar te bepalen. De nieuwe prijswinnaar wordt binnen twee (2) dagen 
na de datum van de nieuwe trekking op de hoogte gesteld. 

28. De beslissing van de promotor is definitief en hierover wordt geen correspondentie gevoerd. 

29. Derden kunnen eveneens voorwaarden hebben die op de prijs van toepassing zijn. De 
prijswinnaars moeten kennisnemen van en instemmen met de voorwaarden van deze derden 
om de prijs op te vragen of deel te nemen.  

Aansprakelijkheid en afstand 

30. Door uw deelname aan de wedstrijd bevestigt u dat alle noodzakelijke rechten bezit die de 
basis vormen van de intellectuele eigendom van uw inzending. 

31. Als voorwaarde om aan de wedstrijd deel te nemen, verleent u hierbij aan de promotor, de 
leverancier en hun aangesloten ondernemingen onherroepelijke, rechtenvrije rechten tot het 
reproduceren, wijzigen en opnieuw publiceren van al het materiaal dat als gevolg van de 
deelname aan de wedstrijd wordt aangemaakt, waaronder uw inzending voor de wedstrijd, 
foto’s, geluids- en video-opnamen, en verklaart u dat u geen recht heeft op eender welke 
vergoeding voor het gebruik daarvan. 

32. Niets in deze voorwaarden vormt een beperking, uitsluiting of wijziging van 
consumentengaranties die onder eender welke consumentenwetgeving in uw stad of land van 
toepassing kunnen zijn, of heeft als doel deze waarborgen te beperken, uit te sluiten of te 
wijzigen. 

33. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door, of 
geassocieerd met Facebook en/of LinkedIn en de prijswinnaar bevrijdt Facebook en/of 
LinkedIn volledig van elke aansprakelijkheid. 

34. Aan de prijswinnaar kan gevraagd worden om een document van vrijstelling van 
aansprakelijkheid te ondertekenen in de door de promotor voorgeschreven vorm. De 
prijswinnaar erkent en stemt ermee in dat het niet ondertekenen van dit document tot gevolg 
kan hebben dat de prijs verbeurd wordt.  

Persoonsgegevens 

35. Persoonsgegevens die aan de promotor zijn meegedeeld, worden verwerkt overeenkomstig de 
privacyprincipes in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 
(AVG). 

36. Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met deze 
voorwaarden en het privacybeleid van de promotor dat beschikbaar is op www.wpnt.com/
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privacy (privacybeleid). Deze voorwaarden en het privacybeleid moeten samen gelezen 
worden. Bij eender welke onverenigbaarheid heeft de bepaling die meer in overeenstemming is 
met de AVG voorrang.   

37. De persoonsgegevens die de promotor verwerkt, kunnen de gegevens omvatten: 
37.1. die in het privacybeleid van de promotor zijn aangegeven; en/of 
37.2. die worden verstrekt conform clausule 9.2 van deze voorwaarden.  

38. Hoewel u niet verplicht bent om aan de promotor uw persoonsgegevens mee te delen, komt u 
misschien niet in aanmerking om aan de wedstrijd deel te nemen en/of de prijs te ontvangen 
tenzij de promotor van u een aantal gegevens heeft gekregen.  

39. U mag, maar bent geenszins verplicht om gevoelige persoonsgegevens aan de promotor mee 
te delen (bijvoorbeeld bij het beantwoorden van de wedstrijdvraag). Gevoelige 
persoonsgegevens omvatten gegevens over ras, gezondheid, seksuele geaardheid, 
godsdienst en/of politieke overtuiging.  

40. De promotor mag uw persoonsgegevens bekendmaken:  
40.1.in overeenstemming met zijn privacybeleid; en/of 
40.2. aan leveranciers en aangesloten personen om de wedstrijd te beheren of anderszins in 

goede banen te leiden (derden). 

41. De promotor verstrekt aan derden alleen de persoonsgegevens die ze redelijkerwijs nodig 
hebben om hun functies te vervullen, en in zijn contracten met hen is bepaald dat zij deze 
gegevens vertrouwelijk moeten houden. Derden kunnen zich bevinden in, of vestigingen 
hebben in, andere landen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen 
of bekeken in overzeese landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika en Australië. 

42. Persoonsgegevens die tijdens de wedstrijdperiode verzameld worden, mogen alleen voor 
direct-marketingdoeleinden gebruikt worden wanneer de betrokken persoon uitdrukkelijke 
toestemming heeft verleend. Wanneer u geen direct-marketingmededelingen wenst te 
ontvangen, kan u op elk ogenblik vragen om geen direct-marketingmededelingen van de 
promotor te ontvangen of gebruik maken van eender welk opt-outsysteem, waarna de 
promotor op dat verzoek zal ingaan. 

43. De promotor respecteert uw rechten in verband met uw persoonsgegevens. Voor zover dat bij 
wet vereist is, gaat de promotor in op elk verzoek van uw kant in verband met de rechten die in 
het privacybeleid van de promotor worden beschreven (zie onder titel “wat zijn uw rechten in-
zake gegevensbescherming?”). U dient voldoende specifiek te zijn en kunt worden verzocht 
een geldig identiteitsbewijs voor te leggen op het ogenblik van uw verzoek. De promotor kan u 
ook een billijke vergoeding vragen, die de kosten weerspiegelt die de promotor doet om u 
overeenkomstig uw verzoek toegang te verlenen. 

Gegevens van de promotor  

44. De promotor is WPNT Communications met zetel in 13910 Champion Forest Drive, Suite 107, 
Houston Texas USA 77069. U kunt met de promotor contact opnemen op het telefoonnummer 
+1 281 444 3007 of via het e-mailadres event@wpnt.com.


