1.

DEELNAMEVOORWAARDEN COPACO INNOVATION AWARD
Definities

Verkiezing: een verkiezing waarbij Deelnemers hun Oplossing verkiesbaar stellen en waarbij door middel van
een beoordeling en/of stemming wordt bepaald aan wie de Prijs wordt toegekend.

Deelnemer: Een natuurlijk persoon die zich, al dan niet namens iets of iemand anders, via inschrijving kenbaar
heeft gemaakt deel te willen nemen aan de Verkiezing, persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens heeft verstrekt en
zich akkoord heeft verklaard met de Spelregels en de Voorwaarden.
Oplossing: een product (hardware) of een applicatie (software) of combinatie daarvan dat moet leiden tot een
oplossing voor een probleem.
Copaco: Copaco Nederland B.V., de (rechts)persoon die de Verkiezing organiseert en aan een bepaalde
doelgroep aanbiedt.
Stemmer: een natuurlijke persoon die stemt op de Deelnemer.

Derde: Een (rechts-)persoon of onderneming die organisatorisch of juridisch niet aan de Copaco is gelieerd.

2.

3.

4.

5.

Voorwaarden: de spelregels en de deelnamevoorwaarden waaronder Copaco de Verkiezing aanbiedt en/of
organiseert.
Verantwoordelijkheid

Copaco draagt de eindverantwoordelijkheid voor de Verkiezing. Copaco maakt zich steeds expliciet als zodanig
bekend bij het publiek of de doelgroep.
Kosten voor deelname

Deelname en stemmen is gratis met dien verstande dat ieder van de betrokken partijen zijn eigen kosten
gerelateerd aan deelname draagt. In het bijzonder draagt Deelnemer zijn eigen kosten voor het ontwikkelen
van de Oplossing, communicatie- en promotiekosten en reis- en verblijfkosten.
Toepasselijkheid voorwaarden

Op de Verkiezing zijn de Spelregels van de Copaco Verkiezing en deze Voorwaarden van toepassing. Via de
website worden deze gratis beschikbaar gesteld aan (potentiele) Deelnemers.
Voorbehoud: Copaco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het Copaco Event om welke haar
moverende redenen dan ook, uit te stellen of in te trekken, zonder dat dit tot enig aansprakelijkheid voor
Copaco kan en zal lijden.
Verantwoordelijkheid voor content

Om deel te kunnen nemen aan de Verkiezing dient de Gebruiker een deelnameformulier op de website in te
vullen. Deelnemers zijn te allen tijde verplicht ervoor zorg te dragen, dat de informatie die wordt verstrekt
compleet en juist is. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres. Copaco behoudt zich
te allen tijde het recht voor om deelname te weigeren.
Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden garandeert de Deelnemer 18 jaar of ouder te zijn. Het is niet
toegestaan om een deelnameformulier in te dienen voor iemand anders zonder zijn of haar toestemming.
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6.

7.

Informatie van Derden en hyperlinks, verwijzingen naar websites, informatie van Derden of hyperlinks zijn
bedoeld ter informatie van de gebruiker van de website. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van
informatie van Derden en website waarnaar verwezen wordt, kan Copaco nimmer garanties bieden ten aanzien
van deze informatie of hyperlinks. Copaco verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of
aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van)
informatie van derden of hyperlinks.
Publicatie

Door deelname verleent de Deelnemer toestemming aan Copaco om zijn/haar naam en contactgegevens ,
evenals mogelijke foto's, zowel gedurende het Copaco Event als te allen tijde erna, te gebruiken ten behoeve
van de uitvoering van het Copaco Event, de wet of enig ander (klanten service, marketing of analyse) doeleind
zoals vermeld in de Privacyverklaring van Copaco.
Persoonsgegevens

Copaco respecteert de privacy van de personen die aan de Verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor
dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
De gegevens die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de Verkiezing worden eigendom van Copaco. Copaco
kan deze informatie beschikbaar stellen aan onder meer, maar niet uitsluitend, Deelnemers en partners.
Op grond van de wet kan een Deelnemer Copaco met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over
hem/haar bij Copaco bekend zijn. Deelnemer kan Copaco verzoeken deze gegevens te verwijderen of te
corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in, verwijdering of
correctie van gegevens kunt u aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op de internetsite.

8.

Van toepassing is eveneens de Privacyverklaring van Copaco.
Intellectueel eigendom en overige exclusieve rechten

De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die, direct of indirect, inbreuk (kunnen) maken op exclusieve
rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten van Copaco of van Derden.
Ten aanzien van de bestanden, afbeeldingen, foto’s, video’s en teksten die door Gebruikers ter beschikking
worden gesteld of worden geplaatst op de website(s) verkrijgt Copaco van Gebruiker een kosteloze,
onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om:




De bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te
maken in verband met de Verkiezing en/of de dienstverlening van Copaco;
en

de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan Derden toe te staan
om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden
verband houdende met de Verkiezing en/of de dienstverlening van Copaco;

De Gebruiker garandeert enig rechthebbende te zijn ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen,
althans over voldoende rechten te beschikken om de bestanden, gegevens en/of materialen te mogen
verveelvoudigen, hergebruiken of openbaar te maken.

Copaco is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van Derden die op basis van aan hen toekomende
intellectuele eigendomsrechten en/of portretrechten en/of privacy rechten bezwaar maken tegen publicatie en
gebruik van bestanden, afbeeldingen, foto’s of content zoals aangeleverd of gepubliceerd door Gebruikers.
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De Gebruiker vrijwaart Copaco en alle aan hen gelieerde ondernemingen en personen voor alle aanspraken van
Derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op
enig geldend (intellectueel eigendoms- of portret)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens
derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Voorwaarden.

9.

Alle door Copaco gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke
aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.
Aansprakelijkheid
Primair:

Copaco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade.
Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder
begrepen verlies van gegevens, gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van deelname aan de
Verkiezing en/of het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het
uitbrengen van een stem wordt door Copaco uitdrukkelijk verworpen.
Onder geen beding kan Copaco verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid,
onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie.

Copaco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door
haar uit te reiken prijzen. Copaco is niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de
uitreiking van eventuele prijzen. Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich
wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze
persoon verhaald.
Subsidiair:

Voor zover voorgaande algehele uitsluiting van aansprakelijkheid bij de rechter ten gevolge van dwingend
recht geen stand houdt, is deze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker subsidiair alsnog beperkt tot vergoeding
van de aantoonbare directe schade per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één
gebeurtenis geldt) en vervolgens tot maximaal € 10.000,-.
Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade onverwijld na het
ontstaan daarvan schriftelijk bij Copaco wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Copaco
vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de schade.

De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid
door de directie van Copaco.

10. Uitsluiting

Copaco heeft het recht om bij niet tijdige of niet correcte of volledige inschrijving en/of bij het vermoeden van
fraude, misbruik, onsportieve en onreglementaire handelingen, zonder opgaaf van redenen een Deelnemer uit
te sluiten van verdere deelname en/of stemmen niet mee te tellen, zonder dat dit tot enig aansprakelijkheid
van Copaco kan lijden.

11. Communicatie en klachten

De uitslag is definitief en onherroepelijk, en Deelnemers doen hierbij afstand van hun recht om de uitslag ter
discussie te stellen of aan te vechten (behoudens bewijs van evidente fraude).
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Bij vragen en/of klachten over de Verkiezing kan schriftelijk of telefonisch contact worden opgenomen met:
Copaco Nederland B.V.
Postbus 7905
5605 SH Eindhoven
e-mail: marketing@copaco.com
telefoon: 040 2306306

12. Deelnameverplichtingen

Finalisten verplichten zich hun Oplossing te presenteren op een hen aangewezen standplaats op het Copaco
Event op dinsdag 14 november 2017. Copaco zal Deelnemer daartoe kosteloos een standplaats ter beschikking
stellen.

13. Prijzen

Bij de Verkiezing wordt door Copaco een prijzenpakket beschikbaar gesteld. De totale waarde van dit
prijzenpakket bedraagt € 10.000,-. De prijzen zijn bedoelt als bijdrage aan het realiseren van de Oplossing.
Copaco verplicht zich dit prijzenpakket volledig uit te keren aan een of meerdere Deelnemers.

Indien er sprake mocht zijn van een belastbaar feit onder een of meer van toepassing zijnde belastingwetten,
dan is de betaling van de daaruit voortvloeiende belasting volledig voor rekening van de Deelnemer.

14. Overige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.
Deze Voorwaarden zijn opgesteld naar en worden beheerst door Nederlands recht.

Eventuele geschillen samenhangende met of voorvloeiende uit deze Voorwaarden zullen in eerste aanleg
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, Oost-Brabant.
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