Activiteiten Digital News Service
ALGEMENE VOORWAARDEN

De actiemodel-activiteit “BOVENGEMIDDELD” (hierna genoemd "Activiteit") maakt deel uit van de
John Deere Digital News Service en wordt georganiseerd door John Deere Walldorf GmbH & Co.KG,
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germany (hierna genoemd "John Deere").

Doel van de campagne
Het doel van deze Activiteit is het creëren van bewustzijn en het benadrukken van de betaalbaarheid
van John Deere uitrusting voor Gators en universele tractoren.

Duur van de campagne
De Activiteit start op 1 maart 2020 en eindigt op 31 mei 2020. John Deere behoudt het recht om deze
periode te verlengen tot 31 augustus 2020 op elk moment voor of tijdens de Activiteit. In deze periode
krijgt de klant de keuze voorgelegd tussen geselecteerde uitrustingmodellen, waarvoor de klant een
extra korting kan ontvangen van 10% op de machines en geselecteerde opties en voorzetstukken, die
samen met de modellen worden aangeboden.
John Deere behoudt het recht om de John Deere Activiteit op te schorten of te beëindigen vanwege
gegronde redenen, in het bijzonder als de correcte uitvoering van de Activiteit niet langer kan worden
gegarandeerd vanwege technische of juridische redenen. Dergelijke redenen kunnen bijvoorbeeld
bestaan uit technische problemen (fouten in hardware en/of software), virussen in het
computersysteem, manipulatie enz.), wijzigingen in de algemene voorwaarden of andere beslissingen.
Deelnemers hebben geen recht op claims vanwege vervroegde beëindiging op basis van de
voornoemde redenen. In aanvulling op het voorgaande brengt John Deere onder de aandacht van de
deelnemers dat de beschikbaarheid en het functioneren van de Activiteit niet kan worden
gegarandeerd.

Deelname
Voor deelname aan de Activiteit moeten deelnemers zich registreren op de John Deere website
(https://www.deere.be/nl/campaigns/ag-turf/verwacht-meer) met hun e-mailadres. Het e-mailadres
wordt gebruikt voor het versturen van een opvolg-e-mail naar de deelnemers om het e-mailadres en
de interesse in de Activiteit te bevestigen. Daarna ontvangt de deelname een andere e-mail met de
tegoedbon. De deelnemer moet deze tegoedbon afdrukken en tonen aan een John Deere dealer naar
keuze indien de deelnemer deze bon wenst te verzilveren. De dealer bevestigt de verzilvering van de
tegoedbon met Deere door het anonieme tegoedbonnummer naar John Deere te verzenden. De
deelnemers moeten John Deere de gevraagde gegevens verstrekken: geslacht, voornaam, achternaam
en e-mailadres en moeten deze algemene voorwaarden accepteren.
Deelname aan de Activiteit is geheel vrijwillig. Deelname is gratis, met uitzondering van de
transmissiekosten voortvloeiend uit het tarief van de mobiele telefoon of internetaanbieder van de
deelnemer.

Voor de duidelijkheid wordt expliciet vermeld dat deelname aan de Activiteit niet is onderworpen
aan, of op enige manier is verbonden met de aankoop van goederen of diensten, en dat op
afbeeldingen getoonde kenmerken niet noodzakelijkerwijs zijn inbegrepen in de geadverteerde prijs.
De deelname is alleen geldig bij deelnemende dealers in de volgende landen:
VK, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, Italië, Polen, Nederland,
België, Denemarken, Zweden

Toelatingsvereisten; uitsluiting
Elke natuurlijke persoon die een leeftijd heeft van ten minste 14 jaar is gerechtigd om deel te nemen
aan de Activiteit, tenzij de deelname uitdrukkelijk is uitgesloten. Er zullen geen winsten worden
verstrekt aan personen jonger dan 14 jaar. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar (21 jaar in het
VK), of om een andere reden niet of niet volledig competent is, is toestemming van de ouders (of van
andere wettelijke vertegenwoordigers) nodig om aan de Activiteit deel te nemen. Elke persoon mag
slechts eenmaal deelnemen aan de Activiteit. Deelname via geautomatiseerde
massadeelnameprocedures van derde partijen is niet toegestaan.
Werknemers van Deere & Company, inclusief alle gelieerde ondernemingen en dochterbedrijven in zin
van paragraaf 15 e.v. van de AktG (Duitse wet inzake aandelenvennootschappen) en hun rechtstreekse
verwanten, de werknemers van het bureau en alle personen die betrokken zijn bij het opzetten en
uitvoeren van de Activiteit, zijn uitgesloten van deelname.
John Deere heeft het recht om individuele personen uit te sluiten van deelname vanwege gegronde
redenen, bijvoorbeeld een schending of niet-nakoming van deze Algemene voorwaarden, (poging tot)
manipulatie, enz. en behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen. Indien aan de
voorwaarden voor uitsluiting wordt voldaan, kunnen ook beloningen of prijzen worden geweigerd of
op een later tijdstip worden teruggevorderd. Uitsluiting op basis van gegronde redenen geeft de
uitgesloten deelnemer geen rechten om claims tegen John Deere in te dienen.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van John Deere, zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en
plaatsvervangers, die ontstaat door of in verband met de Activiteit, ongeacht de juridische grondslag,
is beperkt tot opzet of grove nalatigheid.
De bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid is van toepassing met name op schade
veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in overdrachtsystemen, met name in
verband met de toegankelijkheid van de website van de Activiteit, in het geval van storingen van de
technische uitrusting en de server, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens of virussen.
De bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op schades als gevolg
van schending van het leven, bij lichamelijk letsel of schending van de gezondheid, of als gevolg van
schending van essentiële contractuele verplichtingen (cruciale verplichtingen).
Essentiële contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen die rechten toekennen aan de deelnemer
in overeenstemming met de betekenis en het doel, of waarvan de nakoming de juiste uitvoering van
het contract mogelijk maakt en waarvan de deelnemer doorgaans kan vertrouwen dat deze worden
nageleefd. In het geval van een geringe onachtzame schending van essentiële contractverplichtingen
is John Deere slechts aansprakelijk voor schades die voorzienbaar waren ten tijde van de

contractafsluiting en die typisch zijn voor dit soort contract, tenzij schadeclaims zijn gebaseerd op
schending van het leven, bij lichamelijk letsel of schending van de gezondheid.

Gegevensbescherming
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is John Deere Walldorf GmbH & Co. KG.
Door deelname aan de Activiteit worden persoonsgegevens van de deelnemers verzameld, verwerkt
en gebruikt binnen de omvang van de Activiteit (geslacht, voornaam, achternaam en e-mailadres).
Deze gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt exclusief voor het doel van het uitvoeren van
de Activiteit en daardoor tevens voor het uitvoeren van het contract door John Deere.
Als de Deelnemer jonger is dan 16 jaar moeten de ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers)
toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens.
De door de deelnemer verstrekte gegevens zullen onmiddellijk na beëindiging van Activiteit worden
verwijderd, tenzij de deelnemer toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking of als er een
wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. In het laatste geval worden de gegevens
niet gebruikt voor enige andere verwerking. De gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als
dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Activiteit (bijvoorbeeld voor het verzenden van e-mails),
tenzij de deelnemer toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking.
Aangezien deze Activiteit deel uitmaakt van de Digital News Service, bevestigt de Deelnemer zijn of
haar afzonderlijke toestemming voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens voor het doel
van het leveren van de Digital News Service. Voor meer informatie met betrekking tot het verwerken
van persoonsgegevens voor het uitvoeren van deze Activiteit alsmede tot het het verwerken van
persoonsgegevens voor het leveren van de Digital News Service raadpleegt u:
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_nl_be2019.pdf.

Overig
Mochten er bovengenoemde bepalingen van de Algemene voorwaarden ongeldig zijn of lacunes
bevatten, blijven de overige bepalingen van kracht. Ongeldige of onvolledige bepalingen blijven
gehandhaafd met geldige inhoud, die zo goed als mogelijk de betekenis van de ongeldige inhoud
weergeeft.
Het is niet toegestaan om in beroep bij een rechtbank te gaan.
Op de Activiteit en de Algemene voorwaarden voor deelname is het Duitse recht van toepassing.

