‘Casa di Giulietta - Huis van Julia’
Officieel reglement van de Airbnb-wedstrijd
Laatst bijgewerkt: 21 januari 2020
ER ZIJN GEEN AANKOPEN OF BETALINGEN VEREIST OM DEEL TE NEMEN AAN DE
WEDSTRIJD. EEN AANKOOP OF BETALING VERGROOT DE KANS DAT JE WINT NIET.
GELUK EN TOEVAL SPELEN GEEN ROL IN DEZE WEDSTRIJD.
Wanneer je deelneemt aan deze wedstrijd, ga je akkoord met deze voorwaarden
('Officieel Reglement'). Raadpleeg de onderstaande rubriek 'Interpretatie en
geschillen' voor informatie over het van toepassing zijnde recht en de jurisdictie
waaronder dit Officiële Reglement valt. Als we vertalingen van dit Officiële Reglement
ter beschikking stellen, heeft de Engelse versie voorrang in het geval van
tegenstrijdigheden.
Sponsors
'Partner' betekent Comune di Verona, met een statutaire zetel op het adres: Piazza
Bra n.1, 37121 Verona (VR), Italië.
'Airbnb' betekent de sponsor van deze Wedstrijd. Met het oog op dit Officiële
Reglement en met betrekking tot de gegevensbescherming is de Airbnb-entitieit
gebaseerd zijn op het Land/Regio waar je woont:
- Als je in de Verenigde Staten woont, dan ga je een contract aan met Airbnb,
Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.
- Als je in de Volksrepubliek China (met het oog op deze selectievoorwaarden
vallen Hongkong, Macau en Taiwan daar niet onder) (hierna 'China') woont,
dan ga je een contract aan met Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd. ('Airbnb
China').
- Als je in Japan woont, dan ga je een contract aan met Airbnb Global Services
Limited ('Airbnb GSL').
- Als je woonplaats buiten de Verenigde Staten, China en Japan ligt, dan ga je
een contract aan met Airbnb Ireland UC ('Airbnb Ierland'), The Watermarque
Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Ireland.
Airbnb en Partner worden gezamenlijk aangeduid als 'Wij/We' of 'Ons/Onze'.
'Land/Regio' is de jurisdictie die is gekoppeld aan je Airbnb-account, zoals bepaald
door je uitdrukkelijke selectie of door de beoordeling door Airbnb van je woonplaats
door middel van verschillende gegevenskenmerken die gekoppeld zijn aan je
Airbnb-account. Als je je Land/Regio wijzigt, dan wordt de Airbnb-entiteit waarmee je
een contract aangaat, bepaald door het nieuwe Land/Regio zoals hierboven vermeld,
vanaf de datum waarop je Land/Regio verandert.
De Wedstrijd
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Het doel van de Wedstrijd is om de persoon ('Winnaar') te identificeren die de prijs zal
winnen.
In aanmerking komende personen ('Kandidaten'/'jij/je') die te allen tijde voldoen aan
onderstaande toelatingsvoorwaarden, kunnen zich inschrijven voor de Wedstrijd van
05:00 uur EST op 21 januari 2020 tot 23:59 uur EST op 2 februari 2020 door het
onderstaande proces te volgen. Inzendingen moeten het proces volgen zoals
uiteengezet in dit Officiële Reglement en moeten voor het einde van de wedstrijd
ontvangen zijn om in aanmerking te komen. Inzendingen die na 23:59 uur EST op 2
februari 2020 zijn ontvangen of op een andere manier zijn ingediend, komen niet in
aanmerking en worden automatisch genegeerd.
De Prijs
Eén persoon ('Winnaar') en een gast van 18 jaar of ouder ontvangen de volgende reis
('Prijs'):

1.

een verblijf van één nacht op 14 februari 2020 in de Casa di Giulietta (Huis
van Julia), in Verona, Italië, inclusief een diner bij kaarslicht door een
Michelin Sterrenkok. Andere activiteiten worden georganiseerd door
Sponsor (zoals bijvoorbeeld een rondleiding door Verona en een
privé-rondleiding door het Huis van Julia). Je kunt om 19:00 uur inchecken
bij het Huis van Julia op 14 februari 2020 en het vertrek staat gepland om
9:00 uur op 15 februari 2020.

2.

een retourvlucht met economy class naar Verona voor alle niet-Italiaanse
ingezetenen. Als de winnaar een inwoner van Italië is, dan zal passend
gelijkwaardig vervoer worden geregeld door Airbnb. De Winnaar en zijn of
haar gast moeten samen en op dezelfde route reizen. Alle arrangementen
voor de reis zullen door de agent van Sponsor geregeld worden en de
luchtvaartmaatschappij(en) of ander vervoer (indien van toepassing) zijn
de keuze van Sponsor.

3.

alle maaltijden en vervoer in Verona tijdens de reis. Restaurants en
reisopties zijn de keuze van Sponsor.

4.

er is 24/7 beveiliging tijdens het verblijf. Omdat het Huis van Julia een
historisch gebouw is uit de 13e eeuw is het niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Informeer eerst naar de mogelijkheden rondom
toegankelijkheid. Vanwege het bijzondere karakter van het pand is alleen
een eenvoudige badkamer met wasruimte en toilet beschikbaar. De
Winnaar en zijn/haar gast hebben daarom ook toegang tot een
nabijgelegen Airbnb-accommodatie met volledige sanitaire voorzieningen
voor en na het verblijf.

NIET inbegrepen in de Prijs:
-

eventuele visumkosten;
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-

vervoer van het huis van de Winnaar naar/van de luchthaven of treinstation
van vertrek naar Italië;
persoonlijke uitgaven of zakgeld;
reisverzekering

Alleen de winnaar heeft recht op de Prijs, met inachtneming van dit Officiële
Reglement. Deelname kan niet worden overgedragen en deelnemers kunnen zich
niet door iemand laten vervangen, tenzij Wij daartoe besluiten met betrekking tot de
Reserves. Onvoorziene of gewijzigde omstandigheden die van invloed zijn op het
vermogen of de beschikbaarheid van een Winnaar om deel te nemen aan het
programma geven de Winnaar op geen enkele wijze recht op compensatie,
deelname op een ander tijdstip of betaling. De totale waarde van de prijs is ongeveer
$ 4000 USD (of het equivalent in lokale valuta). Er wordt geen verschil tussen de
geschatte en de werkelijke waarde van de Prijs aangegeven.
Voorwaarden voor deelname
De Wedstrijd is toegankelijk voor Airbnb-gebruikers van 18 jaar en ouder met als
Land/Regio: Argentinië (met uitzondering van Mendoza), Australië, België, Canada
(met uitzondering van Quebec), China (vasteland), Denemarken, Frankrijk, Duitsland,
Hongkong, Ierland, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Singapore, Spanje, Taiwan, Thailand,
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en
Zwitserland. Als je geen inwoner bent van een van deze Landen/Regio's, kom je
niet in aanmerking voor deelname aan de Wedstrijd.
Kandidaten die 18 jaar of ouder zijn, maar nog niet meerderjarig (in hun land/regio
van verblijf) moeten toestemming van hun ouder/wettelijke voogd hebben, alsook
diens instemming met de Selectievoorwaarden om in aanmerking te komen.
Bovendien moeten de Kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen om in
aanmerking te komen voor de Wedstrijd:
1. in het bezit zijn van een identiteitskaart of een paspoort van de EU dat tot zes
maanden na de reis voor de Prijs geldig is;
2. in het bezit zijn van of recht hebben op een visum of andere machtiging die
nodig is om naar Verona te reizen om de Prijs in te wisselen;
3. minstens op een gemiddeld niveau Engels spreken (in staat een gesprek te
voeren);
4. beschikbaar zijn en bereid zijn om naar Verona, Italië te reizen om daar op 14
februari 2020 te zijn, inclusief alle tijd voor de terugreis en het verblijf; en
5. voldoende lichamelijke conditie hebben om deel te kunnen nemen aan de
Prijs en in staat te zijn om internationale reizen af te leggen.
De volgende personen komen niet in aanmerking: directeuren, functionarissen,
medewerkers, onafhankelijke leveranciers, adverteerders en agenten van Airbnb,
inclusief van dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (gezamenlijk
'Vrijgestelde Partijen') en leden van hun naaste familie of huishoudens (inclusief
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maar niet beperkt tot echtgeno(o)t(e), partner, huisgenoten, kinderen, ouders, broers
en zussen, grootouders en kleinkinderen).

Inschrijving
Om je in te schrijven voor de Wedstrijd moet je:

1. een geregistreerd Airbnb-account hebben; als je er nog geen hebt, kun je er
een aanmaken op https://www.airbnb.com;

2.
3.
4.
5.
6.

inloggen op je account op h
 ttps://www.airbnb.com;
naar de pagina h
 ttps://www.airbnb.com/juliet ('Site') gaan;
op de knop 'Nu inschrijven' klikken;
dit Officiële Reglement accepteren;
het inschrijfformulier invullen en verzenden door alle vereiste persoonlijke en
contactgegevens te verstrekken, een persoonlijk essay in te dienen en alle
verplichte vragen in het Engels te beantwoorden ('Inzending').

Je kan je slechts één keer inschrijven en je verklaart dat je 18 jaar of ouder bent op het
moment dat je je inschrijft en in een in Land/Regio woont dat in aanmerking komt.
Door je in te schrijven ga je ermee akkoord dat de Winnaar worden geselecteerd uit
alle volledige Inzendingen die ontvangen zijn van in aanmerking komende
Kandidaten. De Kandidaten erkennen dat, indien geselecteerd, hun recht op de Prijs
individueel is. Daarom mogen kinderen of andere personen ten laste van de Winnaar
dan ook niet deelnemen.
Voor zover wettelijk toegestaan zijn Vrijgestelde Partijen niet verantwoordelijk voor (i)
computer- of netwerkproblemen, problemen met servers, problemen met
e-mailaccounts; (ii) het niet ontvangen van een Inzending die om wat voor reden dan
ook redelijkerwijs buiten hun macht vallen; of (iii) voor mogelijke andere fouten van
welke aard dan ook met betrekking tot de Wedstrijd, hetzij mechanisch, technisch, in
verband met een netwerk, drukwerk, typografisch, menselijk of anderszins, met
inbegrip van administratieve fouten of problemen die van invloed zijn op het beheer
van de wedstrijd, de verwerking of beoordeling van inzendingen, de aankondiging
van de Winnaar of in materiaal dat gerelateerd is aan de Wedstrijd.
De Winnaar en zijn/haar gast moeten een bewijs overleggen van een geldige en
dekkende verzekering bij een primaire verzekeringsmaatschappij voor de duur van de
reis die nodig is om de Prijs in te wisselen. Met inbegrip van de reis, die de
aansprakelijkheid van derden en tijdens de reis opgelopen ziekte of verwondingen
dekt, waarvan de toereikendheid door ons naar eigen goeddunken zal worden
bepaald.
Je hebt bij het inschrijven voor de Wedstrijd bepaalde verklaringen en waarborgen
gegeven gedaan en zult dat nog doen. Wij vertrouwen er tijdens het beheer van de
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wedstrijd op dat deze verklaringen juist en waar zijn. Indien Wij kennisnemen van
eventuele fraude, bedrog of vergelijkbare handelingen in verband met de Wedstrijd
of anderszins, of ander gedrag of nalatigheid waarvan Wij menen dat dit een nadelig
effect zou kunnen hebben op de Wedstrijd of op Onze reputatie, behouden Wij Ons
het recht voor om, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving en/of
zonder opgave van redenen, je te diskwalificeren voor de Wedstrijd.
Wedstrijdbeheer
De winnaar wordt gekozen door een panel ('Jurypanel') die bestaat uit drie (3) leden
('Jury'):
- één vertegenwoordiger van Partner;
- één vertegenwoordiger van het Airbnb-team;
- één onafhankelijk lid.
De inzendingen worden namens Airbnb op de shortlist geplaatst en de winnaar
wordt volledig op basis van verdienste gekozen, op basis van de onderstaande criteria
(‘Selectiecriteria’):
-

25% Romantiek: Hoe romantisch is het verhaal? Hoe ontroerend is het?
25% Originaliteit: Hoezeer verrast het ons? Hoeveel plezier geeft het lezen ons?
50% Relevantie: In hoeverre weerspiegelt het de strekking van Julia's verhaal?

De beslissingen van de Juryleden zijn definitief en bindend. Als er substantieel
vergelijkbare Inzendingen worden ingediend door verschillende Kandidaten,
selecteren de Juryleden alleen de beste versie van dat idee, naar eigen goeddunken.
Tenzij wettelijk verboden, als er naar het oordeel van de Jury geen geschikte
Kandidaten zijn, als de Winnaar niet bereikt kan worden of als die personen niet in
overeenstemming met dit Officiële Reglement reageren, kunnen We de Wedstrijd
naar eigen goeddunken annuleren, verlengen of herhalen.
Binnen de toegestane grenzen van de toepasselijke wetgeving kunnen Wij, naar
eigen goeddunken, de door jou aan ons verstrekte informatie, alsmede alle andere
factoren die wij relevant achten voor jouw inzending voor de Wedstrijd van en/of
deelname aan de Prijs verifiëren en antecedentenonderzoek uitvoeren, inclusief die
van elke gast waar je de Prijs mee deelt. Door zich aan te melden voor de Wedstrijd,
erkennen de Kandidaten uitdrukkelijk en gaan ze ermee akkoord dat, als ze als
Winnaar worden geselecteerd, dat de Winnaar en zijn/haar gast kunnen worden
verplicht om verdere informatie over zichzelf te verstrekken om te kunnen
deelnemen, bijvoorbeeld:
-

-

schriftelijke bevestigingen of bewijs dat er aan de selectiecriteria wordt
voldaan, met inbegrip van een bewijs van een geldig paspoort of
identiteitskaart van de EU, Land/Regio en huidige leeftijd;
reistoestemming die nodig is om de prijs te claimen;
afwezigheid van contractuele verplichtingen die de mogelijkheid beperken of
verbieden om tijdens of na de Wedstrijd in de media en de marketingcontent
te verschijnen;
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-

een medisch onderzoek ondergaan of een verklaring van een algemene goede
gezondheid kunnen overleggen, naargelang de desbetreffende activiteiten.

Bekendmaking van de Winnaar
De winnaar wordt op 7 februari 2020 geselecteerd en wordt binnen één (1)
kalenderdag op de hoogte gesteld, nadat hij of zij per e-mail of telefonisch is
gecontacteerd op het adres of nummer dat in zijn of haar inzending is vermeld. De
Winnaar moet de Prijs binnen één (1) kalenderdag accepteren. Binnen twee (2)
kalenderdagen na de aanvaarding van de Prijs moet de Winnaar ook:
1.
2.

het definitieve bewijs leveren van het recht op een reisvergunning voor reizen
naar en verblijven in Verona, Italië, voor de duur van de Prijs; en
de Engelstalige vrijwaringsformulieren en verklaringen van afstand die door
dit Officiële Reglement worden vereist te ondertekenen en aan ons te
retourneren, tenzij de termijn voor deze vereiste naar Ons goeddunken
verlengd is.

Het staat ons vrij om bij niet-naleving van deze verplichte voorwaarden en termijnen
een Kandidaat te diskwalificeren voor de Wedstrijd en een Reserve te selecteren. In
het geval van een geschil over de identiteit van een Winnaar die zichzelf heeft
ingeschreven, kennen We de Prijs aan de geautoriseerde houder van het
Airbnb-account vanwaar de winnende Inzending werd verzonden, op voorwaarde dat
die persoon voldoet aan alle geschiktheidsvereisten. We kunnen de namen en/of het
Land/Regio van de Winnaar binnen dertig (30) dagen na het afsluiten van de
Wedstrijd bekendmaken via onder meer socialmediakanalen zoals Twitter (@airbnb)
en Facebook. Deze aankondiging kan beelden bevatten van jouw video, interview of
het bericht dat je hebt gewonnen.
Jij en je gast garanderen dat jullie je als goede burgers zullen gedragen en zullen
voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving tijdens het verblijf,
inclusief tijdens de reis van en naar Verona, Italië en dat jullie samenwerken met
Airbnb, het logistieke team van de Wedstrijd en Partner. Jij en je gast gaan ermee
akkoord dat je allebei niets zult doen wat Airbnb of haar partners in diskrediet zou
kunnen brengen. Je erkent dat een schending van deze vertegenwoordiging kan
leiden tot de onmiddellijke beëindiging van Jouw recht op de Prijs.
Verboden inhoud
Inzendingen of inhoud die als onderdeel van de Wedstrijd zijn ingediend, moeten
jouw originele werk zijn, mogen niet eerder zijn gepubliceerd en mogen niet in strijd
zijn met rechten van andere partijen, inclusief maar niet beperkt tot
intellectuele-eigendomsrechten of rechten op privacy, publiciteit of andere morele
rechten. Inzendingen mogen niet: (i) illegale of schadelijke activiteiten goedkeuren of
aanmoedigen; (ii) gewelddadig, schunnig, vulgair, obsceen, lasterlijk of anderszins
verwerpelijk materiaal bevatten; (iii) erotisch materiaal bevatten; of (iv) laster bevatten.
Wij behouden ons het recht voor om Kandidaten te diskwalificeren die deze
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verbodsbepalingen of een andere bepaling van dit Officiële Reglement schenden of
wier deelname Wij om welke reden dan ook ongeschikt achten.
Licenties en machtigingen
Door een Inzending in te sturen verleen je ons een niet-exclusieve eeuwigdurende (of
voor de duur van de bescherming die gegeven wordt door de relevante
intellectuele-eigendomsrechten), wereldwijde, onherroepelijke, volledig betaalde en
royaltyvrije toestemming om geheel of gedeeltelijk, met of zonder wijzigingen, de
Inzending te transformeren, te bewerken, te wijzigen, te reproduceren, te
distribueren, in onderlicentie te geven, door te sturen, te publiceren, te
communiceren aan het publiek, uit te zenden, uit te voeren, weer te geven of op
andere wijze te gebruiken, in welke vorm of via welk medium dan ook (met inbegrip
van: internet, elk gedrukt medium dat gedistribueerd wordt via de pers, posters,
reclame in verkooppunten, flyers, folders, enz.), nu bestaand of later ontwikkeld, voor
welk doel dan ook, met inbegrip van entertainment en/of reclame. Voor zover de wet
dat toestaat, ga je ermee akkoord om afstand te doen van zogenaamde morele
rechten met betrekking tot jouw Inzending, en geen beroep te doen op deze rechten
(met inbegrip van het recht om te worden geïdentificeerd als de maker van het werk
en het recht om bezwaar te maken tegen negatieve beoordeling van het werk). Door
deel te nemen garandeer je Ons dat je Inzending origineel is, zoals hierboven
vermeld, en dat je over alle benodigde rechten en toestemmingen beschikt, inclusief
goedkeuring voor uitwisselingscontrole waar nodig, om de Inzending te verstrekken
en om aan elk van Ons de rechten toe te kennen die zijn uiteengezet in dit Officiële
Reglement, evenals de toestemming van elke persoon die wordt geïdentificeerd,
afgebeeld of naar wie verwezen wordt in je Inzending. Indien wettelijk toegestaan in
je rechtsgebied, zul je Ons vrijwaren en schadeloosstellen voor elke schending van
deze bepalingen.
Door deel te nemen aan de Wedstrijd ga je ermee akkoord, en indien van toepassing
ook namens een gast waarmee je de Prijs mag delen (die in elk geval verplicht kan
zijn om schriftelijk te bevestigen), dat als je wordt geselecteerd, er contact met je mag
worden opgenomen door ons, onze agenten of onze partners met betrekking tot de
Wedstrijd en/of de Prijs; je gaat ermee akkoord om redelijkerwijs gevraagde
documenten te verstrekken ter ondersteuning van je Inzending, met inbegrip van
ondertekende vrijwaringen en toestemmingsformulieren en documenten met
betrekking tot de geschiktheid zoals vereist door Ons; je verleent Ons het recht om je
persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid en
eventuele aanvullende privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op de Wedstrijd
waaraan je deelneemt; je gaat ermee akkoord om deel te nemen aan eventuele
reclame die plaatsvindt als gevolg van de Wedstrijd en/of de Prijs; en je gaat ermee
akkoord om gefilmd, gefotografeerd en anderszins opgenomen te worden (met
inbegrip van je stem, beeltenis, gelijkenis, prestaties, enz.) tijdens de Wedstrijd en de
Prijs, met inbegrip van verklaringen over de Wedstrijd, de Prijs, Ons en de activiteiten
van Winnaar (en gast), ervaringen en meningen, en dat we dergelijke opnames voor
eeuwig mogen gebruiken voor alle promotionele of andere doeleinden in alle media
wereldwijd – de Winnaar heeft geen rechten op dergelijk materiaal.
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Vrijwaring van algemene aansprakelijkheid
Tenzij vereist door geldende verplichte wetgeving, is de Prijs zoals beschreven in dit
Officiële Reglement en wordt het, voor zover toegestaan door de wet, aangeboden
zoals het is, zonder expliciete of impliciete garanties, voorwaarden of waarborgen.
Deze Wedstrijd kan onderhevig zijn aan verplichte lokale wet- en regelgeving, met
inbegrip van fiscale wetgeving. De Winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele
belastingen of sociale bijdragen die van toepassing zijn op of als gevolg van deelname
aan de Prijs. Wij hebben geen enkele verplichting ten aanzien van eventuele
aanverwante belastingen of sociale bijdragen die betaald dienen te worden.
De Winnaar en zijn/haar gast moeten een overeenkomst aangaan om de
acceptatie van het Officiële Reglement te bevestigen en Ons te vrijwaren en
afstand te doen van Onze aansprakelijkheid met betrekking tot de Wedstrijd en
de Prijs. We kunnen, naar eigen oordeel, van de Winnaar en gast verlangen dat ze
een (beëdigde) verklaring van geschiktheid ondertekenen en retourneren, alsook een
vrijwaring
van
aansprakelijkheid,
vertrouwelijkheidsovereenkomst
en een
publiciteitsverklaring die ons toestaat hun naam, beeltenis en inzending in
promotiemateriaal te gebruiken, waar toegestaan door de wet. De weigering of het
onvermogen om een verzochte verklaring, beëdigde verklaring of ander document
waarnaar in dit Officiële Reglement wordt verwezen binnen twee (2) kalenderdagen
na ontvangst te ondertekenen en terug te sturen, kan leiden tot diskwalificatie en het
vrijgeven van de Prijs.
Deelname aan de Wedstrijd en/of deelname aan de Prijs is op eigen risico van de
Winnaar en zijn/haar gast en de gezondheid en veiligheid zijn de eigen
verantwoordelijkheid van de Winnaar. Door deel te nemen aan de Wedstrijd
bevestigen de Kandidaten dat ze in een voldoende gezondheidstoestand verkeren
om deel te nemen aan de Prijs en om de activiteiten uit te voeren die hierboven
worden vermeld onder de sectie 'Prijs'.
Door mee te doen aan de Wedstrijd vrijwaar Jij de Gevrijwaarde Partijen van elke
vorm van aansprakelijkheid en doen ze afstand, voor zover maximaal toegestaan door
de toepasselijke wetgeving, van alle (rechts)vorderingen die voortvloeien uit of
verband houden met de Wedstrijd, het beheer ervan en/of de inlossing van de Prijs
(inclusief alle reizen of activiteiten die daarmee verband houden). Niets in dit Officiële
Reglement beperkt of sluit echter de aansprakelijkheid van individuen of
rechtspersonen uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door hun
nalatigheid, of fraude, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk beperkt kan
worden.
Met betrekking tot kandidaten met Land/Regio Duitsland, Oostenrijk en België is de
volgende algemene vrijwaring van aansprakelijkheid van toepassing in plaats van de
paragraaf hierboven: door mee te doen aan deze Wedstrijd vrijwaren Kandidaten de
Gevrijwaarde Partijen van elke vorm van aansprakelijkheid, en doen ze afstand van
alle (rechts)vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Wedstrijd, het
beheer ervan en/of de deelname aan de Prijs, voor schade toegebracht aan het leven,
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lichaam of gezondheid ten gevolge van nalatigheid, opzet of grove schuld;
nalatigheid, opzet of grove schuld door een wettelijke vertegenwoordiger of een
persoon die wordt ingezet om een  verplichting van een Gevrijwaarde Partij uit te
voeren; of andere schade die voortvloeit uit nalatigheid, opzet of grove schuld van een
wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die wordt ingezet om een  verplichting
van een Gevrijwaarde Partij uit te voeren.
Persoonsgegevens
Om de Wedstrijd te beheren moeten we Jouw persoonsgegevens (bv. naam,
contactgegevens en Inzending) ('Persoonsgegevens voor de Wedstrijd') verzamelen,
bekijken en opslaan. Het verstrekken van Persoonsgegevens voor de Wedstrijd is
verplicht. Als je deze Persoonsgegevens voor de Wedstrijd niet verstrekt, kun je niet
deelnemen aan de Wedstrijd of het eventuele inlossen van de Prijs. Het doel van de
verwerking van de Persoonsgegevens voor de Wedstrijd is Ons in staat te stellen
Onze verplichtingen volgens dit Officiële Reglement na te komen.
We
verwerken
de
Persoonsgegevens
voor
de
Wedstrijd
als
verwerkingsverantwoordelijken om te voldoen aan onze verplichtingen volgens dit
Officiële Reglement (waaronder met het oog op het beheer van de Wedstrijd, het
samenstellen van de shortlist en het selecteren van de Winnaar) en, waar toegestaan
door de wet, voor Onze legitieme belangen (bijv. marketing- en promotiedoeleinden
met betrekking tot de Wedstrijd). We kunnen de Persoonsgegevens voor de
Wedstrijd delen met Partner, de jury en externe leveranciers ten behoeve van het
beheer van de Wedstrijd en de Prijs.
Je erkent, aanvaardt en bevestigt hierbij het doel, de aard, de periode en de omvang
van dergelijk gebruik van persoonsgegevens die vereist zijn, opdat We de Wedstrijd
kunnen beheren en om die reden een noodzakelijke voorwaarde voor de Wedstrijd
zijn. Bovendien erken Je, dat als je op de shortlist staat, wij naar eigen goeddunken
antecedentenonderzoeken of verificaties kunnen uitvoeren ten aanzien van de
informatie die je hebt verstrekt om te bepalen of je in aanmerking komt om deel te
nemen aan de Wedstrijd en, indien van toepassing, om de Prijs in te lossen, evenals
voor de gast waarmee jij de Prijs mag delen. In sommige rechtsgebieden is mogelijk
schriftelijk toestemming van de Kandidaat nodig om de persoonsgegevens van deze
persoon te verwerken. Indien dat het geval is, zullen Wij deze toestemming vragen.
In sommige gevallen kunnen We je vragen om Ons of onze partners aanvullende
persoonsgegevens te verstrekken (bv. om medische geschiktheid voor de relevante
activiteiten aan te tonen). In deze omstandigheden vragen Wij, of Onze partners,
toestemming voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens, en om deze
persoonsgegevens, indien nodig, te delen met externe leveranciers. Als je wordt
gevraagd om dergelijke aanvullende persoonsgegevens te verstrekken, worden deze
bijzondere persoonsgegevens niet beschouwd als Persoonsgegevens voor de
Wedstrijd en worden ze volledig verwerkt door een derde partij, niet door Airbnb, en
heeft Airbnb er geen enkele toegang toe.
Raadpleeg

ons

Privacybeleid

dat

geldt

voor

jou

als

Airbnb-gebruiker

op
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https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy voor meer informatie over hoe Airbnb je
Persoonsgegevens verwerkt, over bewaartermijnen voor gegevens en over de rechten
van Winnaars met betrekking tot hun persoonsgegevens.
Algemeen
Geldend recht en rechtsgebied
-

-

-

Als je in de Verenigde Staten woont, zal dit Officiële Reglement worden
geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië en
de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met bepalingen
inzake wetsconflicten. Gerechtelijke procedures (behalve kleine vorderingen)
moeten ingediend worden in een staats- of federale rechtbank in San
Francisco, Californië, tenzij We beiden akkoord gaan met een andere locatie. Jij
en Wij stemmen beiden in met locatie en persoonlijke jurisdictie in San
Francisco, Californië.
Als je in China woont, wordt dit Officiële Reglement geïnterpreteerd in
overeenstemming met de wetten van China ('Chinese wetten'). Elk geschil
dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst zal worden
voorgelegd aan de China International Economic and Trade Arbitration
Commission (CIETAC) voor arbitrage in Peking, die zal worden behandeld in
overeenstemming met de arbitrageregels van de CIETAC die van kracht zijn
op het moment van het aanvragen van arbitrage, met dien verstande dat deze
sectie niet zal worden geïnterpreteerd als een beperking van de rechten die
Airbnb kan hebben om een andere bevoegde rechtbank te verzoeken om een
bevel om bepaalde handelingen en andere voorlopige voorzieningen die zijn
toegestaan onder de Chinese wetten of andere wetten die op jou van
toepassing zijn, uit te voeren of te verbieden. De arbitrageprocedure wordt in
het Engels gevoerd. Het gewezen arbitraal vonnis is definitief en bindend voor
beide partijen.
Als je in een Land/Regio buiten de Verenigde Staten en China woont, wordt dit
Officiële Reglement geïnterpreteerd in overeenstemming met de Ierse
wetgeving. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG) is uitgesloten.
De rechtskeuze heeft geen invloed op je rechten als consument volgens de
consumentenbeschermingsregels van jouw rechtsgebied. Gerechtelijke
procedures die je naar aanleiding van of in verband met dit Officiële
Reglement tegen ons kunt aanspannen, mogen alleen worden ingediend bij
een rechtbank in Ierland of een bevoegde rechtbank in jouw rechtsgebied. Als
Airbnb een van zijn rechten tegen jou als consument wil uitoefenen, kunnen
we dit alleen doen in de bevoegde rechtbanken in jouw rechtsgebied.

Annulering, opschorting, wijziging
De kandidaat erkent dat Wij, onder voorbehoud van de van toepassing zijnde
wetgeving en eventuele vereiste goedkeuringen, de Wedstrijd kunnen annuleren,
opschorten, wijzigen of beëindigen als We het noodzakelijk of passend achten om dit
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te doen om redenen of omstandigheden die buiten onze macht liggen. Dergelijke
redenen of omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, brand, storm,
overstroming, aardbeving, explosie, oorlog, invasie, rebellie, sabotage, epidemie,
arbeidsgeschil, elke actie of dreigende actie die het vliegverkeer in gevaar brengt en
elk handelen of nalaten (inclusief wetten, voorschriften, afkeuringen of het niet
goedkeuren) van een derde persoon (inclusief onderaannemers, klanten, overheden
of instellingen). Bovendien doet de Kandidaat afstand van en vrijwaart de Vrijgestelde
Partijen van alle vorderingen en handelingen die voortvloeien uit of verband houden
met een dergelijke annulering, opschorting, wijziging of beëindiging, voor zover
maximaal toegestaan door de geldende wetgeving en er is geen overdracht,
terugbetaling, inwisseling voor contanten, vervanging, equivalent in contanten of
vervanging van de Prijs door een Kandidaat of Winnaar toegestaan.
De Wedstrijd is niet geldig indien dit verboden is. Als enige bepaling of een
gedeeltelijke bepaling van dit Officiële Reglement door een bevoegde rechtbank
ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze geacht aangepast te
worden tot het noodzakelijke minimum om deze geldig, wettig en handhaafbaar te
maken. Als een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of
gedeeltelijke bepaling geschrapt. Elke wijziging of verwijdering van een (deel van
een) bepaling onder deze clausule is niet van invloed op de geldigheid en
handhaafbaarheid van de rest van dit Officiële Reglement. Voor zover maximaal
toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen We de Wedstrijd opschorten,
wijzigen of beëindigen, als We van mening zijn, naar eigen goeddunken, dat defecten,
fouten, verstoringen of beschadigingen het uitvoeren, de veiligheid, eerlijkheid,
integriteit of het goede verloop van de wedstrijd aantasten, in welk geval de Winnaar
wordt geselecteerd uit de in aanmerking komende Inzendingen die niet beïnvloed
zijn door het probleem, indien mogelijk, of zoals anderszins door Ons eerlijk en
passend wordt geacht.
Landspecifieke voorwaarden
Als een Winnaar inwoner van Italië is, moet opgemerkt worden dat deze Wedstrijd
geen prijsvraag is volgens de bepalingen van de Italiaanse verordening nr. 430/2001.
De Winnaar zal worden geselecteerd op basis van persoonlijke geschiktheid voor de
Prijs en bijgevolg is de uitzondering beschreven in artikel 6, lid 1, onder a) van
bovengenoemde verordening van toepassing.
Als een Winnaar inwoner van Zweden is, moet diegene op verzoek zijn/haar
socialezekerheidsnummer opgeven om ons in staat te stellen de Zweedse
belastingdienst te informeren.
Als een Winnaar een inwoner is van Canada (met uitzondering van Quebec), moet
diegene een wiskundige vaardigheidstest (met tijdsbeperking) correct beantwoorden
voordat hem of haar de Prijs wordt aangeboden. Als de vaardigheidstest niet correct
wordt beantwoord, komt de Winnaar niet in aanmerking komen voor de Wedstrijd en
Prijs.
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