
 

 

 
 

Activiteiten Digital News Service 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
 
De "RLE Maintenance Quiz" (hierna genoemd "Activiteit") maakt deel uit van de John Deere Digital 
News Service en wordt georganiseerd door John Deere  Walldorf  GmbH & Co.KG, Impexstraße 
3 ,  69190 Walldorf,  Duits land (hierna genoemd "John Deere"). 
 
 
 
Doel van de campagne 
 
De doel can de campagne is om alle deelnemers te informeren over de zitmaaiers van John Deere en om de 
duurzame oplossingen voor zitmaaiers van John Deere onder de aandacht te brengen. Deelnemers kunnen 
deelnemen aan een quiz en maken kans om een van onderstaande prijzen te winnen: 
1ste prijs: winternazicht en vervangen van messen bij een zitmaaier uitgevoerd door een erkend John 
Deere dealer 
2de prijs: onderhoudskit en messen voor een zitmaaier 
3de prijs een messenzet voor een zitmaaier 
 

Duur van de campagne 
 
De activiteit start op 29 augustus en eindigt op 9 oktober 2022. Tijdens deze periode kunnen 
bezoekers aan de quiz deelnemen. Deelnemende landen zijn: Duitsland, het VK, Frankrijk, Polen, Portugal, 
Spanje, Zwitserland, Oostenrijk, België, Luxemburg, Denemarken, Nederland, Estland, Finland, Slovenië 
en Zweden. Aan het einde van elke quiz worden de antwoorden bekeken en worden 3 winnaars 
bekendgemaakt voor elk deelnemend land. De 3 prijzen worden geselecteerd uit alle deelnemers die alle 
vragen correct hebben beantwoord. 
 
 
Indien geen enkele deelnemer alle vragen correct heeft beantwoord worden de winnaars geselecteerd uit 
alle deelnemers die twee correcte antwoorden hebben gegeven. De winnaar worden geselecteerd door een 
jury aangesteld door John Deere. De winnaars van de activiteit worden ten laatste drie (3) weken na 
afsluiting van de quiz zitmaaieronderhoud bekend gemaakt. Als de winnaar geen contact opneemt met John 
Deere via eMarketingR2@JohnDeere.com binnen de 7 dagen na kennisgeving, vervalt de aanspraak op de 
prijs en wordt een nieuwe winnaar getrokken. In het geval de kennisgeving niet kon worden afgeleverd, is 
John Deere niet verplicht om verder te zoeken. 
John Deere behoudt zich het recht voor 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 kunnen worden gegarandeerd. 
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Deelname 
 
Om aan de activiteit deel te nemen, moeten deelnemers zich registreren, het privacybericht en deze 
algemene voorwaarden aanvaarden en de drie vragen met betrekking tot het zitmaaieronderhoud van John 
Deere beantwoorden. Elke vraag heeft slechts één correct antwoord. Deelnemers moeten het antwoord 
selecteren dat volgens hen juist is. Zodra ze hun antwoorden hebben ingediend, moeten de deelnemers hun 
e-mailadres bevestigen door op de link te klikken die ze per e-mail zullen ontvangen. 
Als deelnemers hun e-mail niet bevestigen, vervalt hun deelname, worden hun gegevens niet geregistreerd 
en komen ze dus niet in aanmerking voor een van de prijzen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor 
de juistheid van de contactgegevens; persoonsgegevens moeten daarom correct en volledig en correct 
worden ingevuld tijdens het registratieproces. De deelnemers moeten John Deere de gevraagde gegevens 
verstrekken: voornaam, achternaam en e-mailadres en moeten deze algemene voorwaarden accepteren. 
 
De deelname aan de activiteit is volledig 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 uitdrukkelijk vermeld dat voor deelname aan de Activiteit geen producten of 
diensten hoeven te worden gekocht. 
 
 
 
Prijzen 
 
1ste prijs: winternazicht + vervangen van messen voor een zitmaaier, uitgevoerd door een erkende John 
Deere dealer 
2de prijs: onderhoudskit en messen voor een zitmaaier 
3de prijs een messenzet voor een zitmaaier 
 
 
 
 
 
De winnaars van de prijzen worden door John Deere of door de lokale dealers meegedeeld via e-mail. De 
voornaam en familienaam van de winnaars worden samen met hun land van verblijf ten laatste drie (3) 
weken na afloop van de quiz onderhoud zitmaaiers aangekondigd op de website en de socialemediakanalen 
van John Deere. Het winternazicht en vervangen van dem messen gebeurt door een erkende lokale John 
Deere dealer. Ook het overhandigen van de 2de en 3de prijs gebeurt via een lokale John Deere 
dealer. 
 
De deelnemers zijn ervoor verantwoordelijk dat de details van de toegestuurde contactgegevens correct 
zijn. Persoonsgegevens moeten daarom tijdens het registratieproces correct en in hun geheel worden 
ingevoerd. 
 
 
 
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 voordelen worden toegekend 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 (bijvoorbeeld de adresgegevens van de winnaar). 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 n door de lokale John 
Deere dealers. 
 
 
Als de Deelnemer jonger is dan 16 jaar moeten de ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers) 
toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens. 
 



 

 

De deelnemer erkend dat in het geval van winst zijn of haar naam samen met hun land van verblijf als 
onderdeel van de activiteit zal worden gepubliceerd op de website en de socialemediakanalen van John 
Deere. 
 
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 de prijs), 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_NL.pdf 
 
 
 
 
Diversen 
 
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. 


