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Fotowedstrijd Biggest Fan 2023 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

De „Fotowedstrijd Biggest Fan 2023“ (hierna „Activiteit“ genoemd) is onderdeel van de John Deere 
Digital News Service en wordt georganiseerd door John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 
69190 Walldorf, Duitsland (hierna „John Deere“ genoemd). 

 

Doel van de campagne 

Het doel van deze Activiteit is het uploaden van foto's van klanten en fans. In de foto moet de 
deelnemer zichtbaar zijn als Biggest Fan van John Deere. 

 

Duur van de campagne 

De activiteit begint op 1 februari 2023 en eindigt op 31 maart 2023. In deze periode kunnen alle 
bezoekers van de John Deere-website stemmen op hun favoriete fotostory. De fotostory met de 
meeste likes aan het einde van deze actie is de winnaar. De winnaars van de Activiteit worden uiterlijk 
op 30 april 2023 bekendgemaakt. Als een winnaar zich niet binnen 21 dagen na het bericht per e-mail 
meldt bij John Deere, vervalt de aanspraak op de prijs en zal een vervangende winnaar worden 
aangewezen door middel van loting. Indien het e-mailbericht niet kan worden afgeleverd, is John 
Deere niet verplicht om nader onderzoek te doen. 

John Deere behoudt zich het recht voor de John Deere Activiteit vanwege geldige redenen op te 
schorten of te beëindigen, met name als de correcte uitvoering van de Activiteit vanwege technische 
of juridische redenen niet langer kan worden gegarandeerd. Tot deze redenen behoren onder andere 
technische problemen (hardware- en/of softwarefouten, virussen in het computersysteem, 
manipulatie, enz.), gewijzigde gebruiksvoorwaarden of overige beslissingen. De deelnemers kunnen in 
het geval van een voortijdige beëindiging vanwege de hierboven genoemde redenen geen rechten 
geldend maken. Naast het voorgaande wijst John Deere de deelnemers op het feit dat de 
beschikbaarheid en functionaliteit van de Activiteit niet kan worden gegarandeerd. 

 

Deelname 

U kunt deelnemen aan de Activiteit door een selfie te maken, waarin u zichtbaar bent als Biggest Fan 
van John Deere. Daarna moet u de foto uploaden naar de fotogalerij van de wedstrijd. Deelnemers 
moeten de vereiste persoonsgegevens invoeren (voornaam, achternaam, geslacht, land, e-mailadres) 
en moeten deze deelnamevoorwaarden accepteren. 

De deelname aan deze Activiteit is geheel vrijwillig. De deelname is gratis, afgezien van kosten voor 
mobiele netwerken of overdrachtskosten via internet.  
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Voor de duidelijkheid verklaren wij hierbij uitdrukkelijk dat deelname aan de Activiteit niet is 
gekoppeld aan de aankoop van goederen of diensten of op enige wijze daarmee is verbonden. 

Prijzen 

 1e t/m 100e prijs: Tegoedbon voor de John Deere Online Shop: 100 € 

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen opgegeven 
contactgegevens. De persoonsgegevens moeten daarom bij de aanmelding volledig en zonder fouten 
worden ingevoerd. 

Deelnamecriteria; uitsluiting 

Aan de Activiteit mogen personen deelnemen met een leeftijd vanaf 14 jaar, voor zover de deelname 
niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Aan personen jonger dan 14 jaar worden geen prijzen uitgereikt. 
Indien een deelnemer nog geen 18 jaar is [21 jaar in het Verenigd Koninkrijk] of vanwege een andere 
reden niet handelingsbekwaam is, heeft deze voor deelname aan de Activiteit toestemming nodig van 
zijn of haar ouders (of van een andere wettelijke vertegenwoordiger). Elke deelnemer kan slechts 
eenmaal aan de Activiteit deelnemen. De deelname via geautomatiseerde massadeelnameprocedures 
van derden is niet toegestaan. 

Medewerkers van Deere & Company, inclusief alle verbonden ondernemingen en 
dochterondernemingen in de zin van § 15 et seq. AktG, alsmede hun rechtstreekse familie, 
medewerkers van het agentschap en alle personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering 
van de Activiteit, zijn van deelname uitgesloten. 

John Deere heeft het recht om afzonderlijke personen van deelname uit te sluiten indien daarvoor 
gerechtigde redenen bestaan, zoals overtreden van en/of niet-naleven van deze Algemene 
Voorwaarden, (gepoogde) manipulaties, enz., en behoudt zich het recht voor om juridische stappen te 
ondernemen. Indien er gerechtigde redenen voor uitsluiting bestaan, kunnen onderscheidingen of 
prijzen ook later worden ingetrokken en/of worden teruggevorderd. Vanwege gerechtigde redenen 
uitgesloten deelnemers kunnen geen aanspraken tegenover John Deere geldend maken. 

 

Verlening en overdracht van rechten; verboden en niet-toegestane inhoud 

Met het uploaden van de in samenhang met de Activiteit gemaakte tekeningen/foto's naar 
https://contest.deere.com  verklaren deelnemers zich geïnformeerd over, en akkoord met het feit dat John 
Deere elke tekening/foto in zijn publicaties mag afdrukken en gebruiken alsmede voor overige 
doeleinden mag toepassen.  

Elke deelnemer bevestigt dat hij/zij de exclusieve eigenaar is van de geüploade tekening of foto. Dit 
betekent dat de betreffende tekening/foto door de deelnemer persoonlijk en onafhankelijk van 
rechten van derden is vervaardigd. De deelnemer bevestigt zijn/haar onherroepelijke toestemming 
voor verder gebruik, dat wil zeggen publicatie en verspreiding van de tekeningen/foto's conform de 
geldende auteursrechtwetgeving door John Deere. 

Met betrekking tot het auteursrecht verleent de deelnemer die bestanden uploadt, in geval van het 
winnen van een prijs, aan John Deere en zijn partners onherroepelijk het niet-exclusieve 
sublicentieerbare gebruiksrecht voor het gebruik van de betreffende tekeningen/foto's voor 
marketing- en advertentiedoeleinden, zonder beperkingen met betrekking tot tijdsafhankelijke, 
geografische of inhoudelijke aspecten. Dit houdt in het recht om de betreffende tekeningen/foto's in 
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alle media – bijvoorbeeld in elektronische of gedrukte vorm – te kopiëren, te verspreiden, te tonen, 
openbaar toegankelijk te maken, te bewerken en te wijzigen. Daartoe behoren online-publicaties op 
de verschillende door John Deere gebruikte communicatiekanalen en gedrukte publicaties, onder 
andere in de vorm van brochures, flyers, banners, posters en kalenders. 

De terbeschikkingstelling en de overdracht van de rechten wordt door de in deze Algemene 
Voorwaarden omschreven verschillende prijzen beloond. 

Mocht de geüploade tekening of foto andere herkenbare personen tonen, garandeert de deelnemer 
uitdrukkelijk dat hij of zij van elke andere persoon een hiertoe strekkende schriftelijke toestemming 
heeft ontvangen. Deze toestemmingen moeten op aanvraag aan John Deere worden overlegd. De 
deelnemer is aansprakelijk indien deze toestemmingen niet zijn verzameld en bij gevallen van 
aanspraken die hieruit resulteren. 

John Deere garandeert dat de tekeningen/foto's die door niet-winnaars zijn geüpload, na afloop van 
de campagne onmiddellijk worden verwijderd en niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt. 

De tekeningen/foto's mogen geen verboden of ontoelaatbare inhoud weergeven. Ter verduidelijking: 
met „verboden en ontoelaatbare inhoud“ wordt bedoeld tekeningen/foto's (i) die discriminatie van 
personen op basis van persoonlijke kenmerken zoals etniciteit, huidskleur, nationaliteit, religie, 
leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, burgerlijke status, handicaps, medische of 
genetische aandoeningen enz. weergeven of stimuleren; (ii) waarin naaktheid of weergaven van 
personen in expliciete of aanstootgevende situaties of bij expliciete of aanstootgevende handelingen 
herkenbaar zijn; (iii) die het gebruik van drugs of andere illegale substanties weergeven of 
verheerlijken; (iv) die door John Deere conform zijn exclusieve en absolute oordeel vanwege obscene, 
controversiële of anderszins aanstootgevende inhoud als ontoelaatbaar worden geacht. 

John Deere heeft het recht om tekeningen/foto's met verboden en/of ontoelaatbare inhoud naar 
eigen goeddunken te wissen en te melden.  

John Deere heeft het recht om alle tekeningen/foto's te wissen die niet voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften van John Deere, bijvoorbeeld met machines die door kinderen of niet-
opgeleide personen worden bediend, machines die worden bestuurd zonder de vereiste 
veiligheidsgordels of andere gedragingen die tot ongevallen of letsel kunnen leiden. 

Uitsluitend tekeningen/foto's die aan deze voorschriften voldoen, worden na een controle door John 
Deere gepubliceerd. 

 

Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van John Deere en zijn wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en 
hulppersoneel dat betrokken is bij of in verbinding met de Activiteit, is – ongeacht de juridische basis 
– beperkt tot opzet of grove nalatigheid. 

De hierboven genoemde beperkte aansprakelijkheid geldt met name voor schades, die door fouten, 
vertragingen of onderbrekingen die ontstaan tijdens de overdracht, met name met betrekking tot de 
bereikbaarheid van de website voor de Activiteit, door functionele storingen van de technische 
uitrusting en de server, foutieve inhoud, verlies of verwijdering van gegevens of door virussen. De 
hierboven genoemde beperkte aansprakelijkheid geldt niet voor schades die ontstaan als gevolg van 
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schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of door schending van de wezenlijke 
contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen). 

Onder wezenlijke contractuele verplichtingen worden de plichten verstaan, die door het contract 
conform de betekenis en het doel aan de deelnemer moeten worden gegarandeerd, of waarvan de 
naleving is vereist voor de correcte uitvoering van het contract en waar de deelnemer op naleving mag 
vertrouwen. In gevallen van een licht nalatige schending van de wezenlijke contractuele verplichtingen 
is John Deere slechts aansprakelijk voor schades, die op het tijdstip van contractsluiting voorzienbaar 
waren en die voor dit soort overeenkomsten typisch zijn, tenzij de schadevergoedingsaanspraken 
berusten op een schending van het leven, het lichaam of de gezondheid. 

 

Gegevensbescherming 

John Deere is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. 

Met de deelname aan de Activiteit worden persoonsgegevens (voornaam, achternaam, land, e-
mailadres, geslacht) van de deelnemer verzameld, verwerkt en samen met de geüploade foto's in het 
kader van de Activiteit gebruikt. Deze gegevens worden uitsluitend voor het doel van de uitvoering van 
deze Activiteit en zodoende voor het uitvoeren van het contract van John Deere in overeenstemming 
met artikel 6 (1) lit. b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzameld, 
verwerkt en gebruikt. 

Met het uploaden van tekeningen of foto's, met als doel de deelname aan de Activiteit, waarop 
deelnemers en/of andere personen zichtbaar zijn, garandeert de deelnemer dat hij/zij vooraf 
toestemming van alle eventuele externe rechthebbenden te hebben verkregen. John Deere verwerkt 
deze persoonsgegevens uitsluitend met als doel de verwerking en uitvoering van de Activiteit. 
Hierdoor dient de gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract. 

Indien de deelnemer nog geen zestien jaar oud is, moeten de ouders (of andere wettelijke 
vertegenwoordigers) akkoord gaan met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. 

De deelnemer gaat in het geval van een prijsuitreiking ermee akkoord dat zijn of haar naam [voornaam 
en achternaam] in het kader van de Activiteit wordt gepubliceerd.  

De door de deelnemer verstrekte gegevens worden direct na het einde van de Activiteit verwijderd, 
tenzij de deelnemer heeft ingestemd met verdere verwerking of indien er een wettelijke bewaarplicht 
voor deze gegevens geldt. In het laatste geval worden de gegevens voor elke andere verwerking 
geblokkeerd. Voor zover de deelnemer niet heeft ingestemd met verdere verwerking, worden de 
gegevens slechts dan aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
Activiteit (bijv. voor het verzenden van de prijs). 

Vanwege het feit dat deze Activiteit deel uitmaakt van de Digital News Service, geeft de deelnemers 
zijn of haar speciale toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens voor het doel 
van het beschikbaar stellen van de Digital News Service. Meer informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens voor het doel van het uitvoeren van deze Activiteit en voor het verwerken van 
persoonsgegevens voor het doel van het beschikbaar stellen van de Digital News Service kunt u hier 
vinden: https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-
consent_nl_NL.pdf   
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Overig 

Indien de hierboven genoemde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor deelname ongeldig 
of onvolledig zijn, blijven de overgebleven bepalingen hiervan onberoerd. De ongeldige of onvolledige 
bepalingen worden door nieuwe bepalingen vervangen, waarvan de inhoud het beste overeenkomt 
met de bedoeling van de ongeldige inhoud. 

Een rechtsgang wordt uitgesloten. 

De Activiteit en de Algemene Voorwaarden voor deelname vallen onder het Duitse recht. 


