
 

Fotowedstrijd maaidorser BESTUURDER uitdaging 2021 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

De ‘Fotowedstrijd maaidorser BESTUURDER uitdaging 2021’ (hieronder de ‘Activiteit’ genoemd) is 

deel van de John Deere Digital News Service en wordt georganiseerd door John Deere Walldorf 

GmbH & Co.KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Duitsland (hieronder ‘John Deere’ genoemd). 

 

Doel van de campagne 

Deze Activiteit heeft als doel foto’s en oogstverhalen te uploaden van klanten die maaidorsers 

bezitten van John Deere waarop hun John Deere maaidorsers in het veld te zien zijn. 

 

Duur van de campagne 

De Activiteit start op 1 juli 2021 en eindigt op 30 september 2021. Gedurende deze periode kunnen 

alle bezoekers van de John Deere webpagina stemmen op hun favoriete fotoverhaal. Het fotoverhaal 

met de meeste likes aan het einde van deze activiteit, heeft gewonnen. De winnaars van de Activiteit 

worden bekendgemaakt op 15 oktober 2021. Als de winnaar niet binnen 21 dagen na de 

bekendmaking per e-mail contact opneemt met John Deere, kan de winnaar niet langer aanspraak 

maken op de prijs en wordt er een vervangende winnaar getrokken. In geval van een onafgeleverde 

onbestelbare kennisgeving is John Deere niet verplicht om verder onderzoek te doen. 

John Deere behoudt zich het recht voor om de John Deere Activiteit op elk moment om gegronde 

redenen te schorsen of te beëindigen, met name wanneer de juiste uitvoering van de Activiteit niet 

langer kan worden gegarandeerd om technische of wettelijke redenen. Deze redenen kunnen 

technische problemen zijn (fouten in hardware en/of software, virussen in het computersysteem, 

aanpassing), wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, of andere beslissingen. Deelnemers zullen zich 

onthouden van claims in geval van vroegtijdige beëindiging op basis van de eerder vermelde 

redenen. Naast het voorafgaande maakt John Deere de deelnemers er op attent dat de 

beschikbaarheid en werking van de Activiteit niet kunnen worden gegarandeerd. 

 

Deelname 

Om deel te nemen aan de Activiteit neemt u een foto van uzelf en uw John Deere maaidorser in 

actie. Upload de foto naar de fotogalerij van de wedstrijd en voeg uw verhaal toe aan uw 

veldprestaties. Deelnemers moeten ons de gevraagde gegevens (voornaam, achternaam, geslacht, 

land, e-mailadres) verstrekken en akkoord gaan met deze Algemene voorwaarden. 



Deelname aan de Activiteit is geheel vrijwillig. Deelname is gratis, met uitzondering van de 

verzendkosten voortvloeiend uit het tarief van de mobiele telefoon of internetaanbieder van de 

deelnemer.  

Voor de duidelijkheid wordt uitdrukkelijk vermeld dat voor deelname aan de Activiteit geen 

producten of diensten hoeven te worden gekocht. 

Prijzen 

• 1ste t/m 3de prijs: Vip-reis naar de John Deere fabrieken in Zweibrücken, Mannheim en 

Bruchsal, Duitsland. 3-daagse reis voor twee personen naar Duitsland inclusief vlucht (indien 

nodig), accommodatie en transfers. Persoonlijke rondleiding door onze fabrieken in 

Zweibrücken, Mannheim en Bruchsal.  

• 4de prijs: Tegoedbon voor John Deere online winkel: € 250,- 

• 5de prijs: Tegoedbon voor John Deere online winkel: € 150,- 

• 6de prijs: Tegoedbon voor John Deere online winkel: € 100,- 

• 7de t/m 16de prijs: elke een tegoedbon voor John Deere online winkel: € 50,-  

 

Half oktober 2021/uiterlijk 4 weken na het einde van de Activiteit krijgen de winnaars bericht van de 

plaatselijke John Deere vertegenwoordiger. 

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte contactgegevens. Daarom 

moeten de persoonsgegevens tijdens de registratie correct en volledig worden ingevuld. 

Voorwaarden voor deelname; uitsluiting 

Alle personen van ten minste 14 jaar oud kunnen deelnemen aan de Activiteit, tenzij ze uitdrukkelijk 

zijn uitgesloten van deelname. Er wordt geen prijs uitgekeerd aan deelnemers onder de 14. Als de 

deelnemer nog geen 18 [21 jaar in het VK] is of om een andere reden niet of slechts gedeeltelijk 

competent is, is voor deelname aan de Activiteit toestemming van de ouders (of andere wettelijke 

vertegenwoordigers) vereist. Elke persoon mag slechts een keer deelnemen aan de Activiteit. 

Deelname via automatische procedures voor massadeelname van derden is niet toegestaan. 

Werknemers van Deere & Company met inbegrip van alle verbonden bedrijven en 

dochterondernemingen in de zin van Sectie 15 e.v. AktG en hun rechtstreekse bloedverwanten, de 

werknemers van het agentschap en alle personen betrokken bij het ontwerp en het uitvoeren van de 

Activiteit zijn uitgesloten van deelname. 

John Deere heeft het recht om individuele deelnemers uit te sluiten van de competitie indien 

daarvoor gegronde redenen bestaan, bijvoorbeeld overtreding of niet-naleving van de Algemene 

voorwaarden, (poging tot) manipulatie en behoudt zich het recht voor om juridische stappen te 

ondernemen. Indien aan de voorwaarden voor uitsluiting wordt voldaan, kunnen beloningen/prijzen 

ook op een later tijdstip worden geweigerd of teruggevorderd. Uitsluiting op basis van gegronde 

redenen geeft een uitgesloten deelnemer geen recht op enige vordering jegens John Deere. 

 

Verlening en toewijzing van rechten; verboden en niet-toegelaten inhoud 

Door het uploaden van tekeningen/foto’s op www.deere.nl  in het kader van de Activiteit, erkennen 

en stemmen de deelnemers ermee in dat aan John Deere het recht wordt verleend tot gebruik van 

http://www.deere.nl/


alle tekeningen/foto’s, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het afdrukken en het gebruik ervan 

in de publicaties van John Deere.  

Elke deelnemer bevestigt dat zij/hij de enige en wettelijk gerechtigde eigenaar van het copyright van 

de geüploade tekening/foto is, wat betekent dat de desbetreffende tekening/foto persoonlijk en 

onafhankelijk is gemaakt door de deelnemer die deze uploadt en vrij is van enige rechten van 

derden. De deelnemer bevestigt haar/zijn onherroepelijke instemming met het gebruik, d.w.z. de 

publicatie en verspreiding van de tekening/foto door John Deere in overeenstemming met de 

toepasselijke copyrightwet. 

Met betrekking tot toepasselijke copyrightwetten, verleent de uploadende deelnemer onherroepelijk 

aan John Deere alsook haar verbonden ondernemingen het niet-exclusieve, in sublicentie uit te 

geven recht om de desbetreffende tekening/foto te gebruiken voor doeleinden van marketing en 

reclame zonder beperkingen in tijd, geografie en inhoud, in geval een prijs wordt toegewezen. Dit 

omvat het recht op kopiëren, verspreiden, tonen, openbaar beschikbaar maken, bewerken en 

aanpassen van de desbetreffende tekening/foto in enige media, bijv. in elektronische of gedrukte 

vorm. Dit omvat online publicaties in de verschillende communicatiekanalen die worden gebruikt 

door John Deere alsook gedrukte publicaties zoals brochures, flyers, banners, posters, kalenders. 

De verlening en toewijzing van rechten wordt beloond door de verschillende prijzen als aangegeven 

in de huidige Algemene voorwaarden. 

Als de geüploade tekening/foto andere individualiseerbare personen vertoont, garandeert de 

deelnemer uitdrukkelijk alle overeenstemmende schriftelijke toestemming te hebben verkregen van 

alle andere verschijnende personen en deze toestemmingen op verzoek aan John Deere te geven. De 

deelnemer zal aansprakelijk worden gesteld als een dergelijke toestemming niet wordt verkregen 

alsook enige claim gerelateerd hieraan. 

John Deere garandeert dat de tekeningen/foto’s die worden geüpload door elk van de niet-winnende 

deelnemers, onmiddellijk worden verwijderd en niet verder worden gebruikt door John Deere voor 

enige andere doeleinden na de duur van de campagne. 

De tekeningen/foto’s mogen geen verboden of ontoelaatbare inhoud tonen. Voor de duidelijkheid 

betekent ‘verboden of ontoelaatbare inhoud’ tekeningen/foto’s die (I) discriminatie tegen mensen 

weergeven of aanmoedigen, gebaseerd op persoonlijke kenmerken zoals ras, etniciteit, huidskleur, 

nationale herkomst, godsdienst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, 

gezinsstatus, handicap, medische of genetische aandoening, enz.; (II) naaktheid, voorstellingen van 

mensen in expliciete of suggestieve houdingen, of activiteiten die overdreven suggestief of seksueel 

uitdagend zijn, weergeven; (III) het gebruik van drugs of andere illegale stoffen promoten of 

weergeven; (IV) anderszins worden gezien als ontoelaatbaar door John Deere, naar eigen en absoluut 

goeddunken, gebaseerd op profane, controversiële of anderszins aanstootgevende inhoud.  

In het geval van tekeningen/foto’s die verboden en/of ontoelaatbare inhoud weergeven, heeft 

John Deere het recht om die tekeningen/foto’s naar eigen en absoluut goeddunken onmiddellijk te 

verwijderen en te melden.  

John Deere is tevens volledig gerechtigd tot het verwijderen van tekeningen/foto’s die niet in 

overeenstemming zijn met de veiligheidsregels van John Deere, d.w.z. machines die worden bediend 

door kinderen of ongetrainde personen, het besturen van de machines zonder de vereiste 

veiligheidsgordel of enig ander gedrag dat naar verwachting zou kunnen leiden tot ongelukken of letsel. 



Alleen tekeningen/foto’s conform deze regels worden gepubliceerd na een beoordeling door John 

Deere. 

Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van John Deere, zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en 

medewerkers die voortvloeit uit of in verband met de Activiteit, ongeacht de rechtsgrondslag, is 

beperkt tot opzet of grove schuld. 

De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is met name van toepassing op schade 

veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in verzending, met name de 

toegankelijkheid van de locatie van de Activiteit, in geval van defecten van de technische apparatuur 

en de server, incorrecte inhoud, verlies of verwijdering van gegevens of virussen. De bovenstaande 

beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op schade die voortvloeit uit al dan niet 

dodelijk lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of door schending van essentiële contractuele 

verplichtingen (wezenlijke verplichtingen). 

Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract moet toekennen aan de 

deelnemer volgens de betekenis en doel ervan of waarvan de naleving de juiste uitvoering van het 

contract mogelijk maakt en op wiens naleving de deelnemer regelmatig kan vertrouwen. In geval van 

een licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, is John Deere alleen 

aansprakelijk voor te voorziene schade op het moment van het afsluiten van het contract en die 

typisch is voor dit type contract, tenzij claims voor schade gebaseerd zijn op al dan niet dodelijk 

lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. 

 

Gegevensbescherming 

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking is John Deere. 

Door deel te nemen aan de Activiteit worden persoonsgegevens (voor- en achternaam, land, 

e-mailadres, geslacht) van de deelnemers verzameld, verwerkt en gebruikt in het kader van de 

Activiteit. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor het uitvoeren van 

de Activiteit en zodoende ook voor het uitvoeren van het contract door John Deere in 

overeenstemming met Artikel 6 (1) lit. b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Door het uploaden van tekeningen of foto’s ten behoeve van de deelname aan de Activiteit waarin 

hij/zij en/of andere personen herkenbaar worden afgebeeld, garandeert de deelnemer dat hij/zij de 

voorafgaande toestemming heeft verkregen van alle rechthebbenden. John Deere zal deze 

persoonsgegevens alleen verwerken voor het verwerken en uitvoeren van de Activiteit. De 

gegevensverwerking dient dus voor het uitvoeren van het contract. 

Als de deelnemer nog geen 16 is, is voor de verwerking van persoonlijke gegevens toestemming van 

de ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers) vereist. 

De deelnemer erkent dat, als hij/zij wint, zijn of haar naam [voor- en achternaam] zal worden 

gepubliceerd als onderdeel van de Activiteit.  

De door de deelnemer verstrekte gegevens zullen onmiddellijk na het einde van de Activiteit worden 

verwijderd, tenzij de deelnemer zijn/haar toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking of als 



het wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. In het laatste geval zullen de gegevens niet 

beschikbaar zijn voor elke andere verwerking. De gegevens zullen alleen aan derden worden 

doorgegeven als dit nodig is voor het uitvoeren van de Activiteit (bijv. voor het versturen van de prijs) 

tenzij de deelnemer zijn/haar toestemming heeft gegeven voor de verwerking. 

Aangezien deze Activiteit deel uitmaakt van de Digital News Service bevestigt de deelnemer zijn/haar 

afzonderlijke toestemming voor verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor het verstrekken 

van de Digital News Service. Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van 

persoonsgegevens voor het uitvoeren van deze Activiteit, alsook de verwerking van 

persoonsgegevens voor het verstrekken van de Digital News Service:  

http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_nl_NL.pdf 

 

Overige 

Als enige van de hierboven genoemde bepalingen van de algemene voorwaarden voor deelname 

ongeldig of onvolledig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Ongeldige of 

onvolledige bepalingen worden vervangen door geldige inhoud, die zo nauwkeurig mogelijk de 

strekking van de ongeldige inhoud weerspiegelt. 

Tussenkomst van de rechtbanken is niet toegestaan. 

Op de Activiteit en de algemene voorwaarden voor deelname is het Duitse recht van toepassing. 

http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_nl_NL.pdf

