ALGEMENE VOORWAARDEN: “Denim Experience – Cast Iron Premium Denim”
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Denim Experience · Cast Iron Premium Denim"
(hierna te noemen: de “Actie”), die wordt georganiseerd door Just Brands B.V., gevestigd te Lijnden
(1175 RD) aan de New Yorkstraat 50 (hierna te noemen: Just Brands).
Artikel 1. Algemene bepalingen
1. De Actie is een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele
Kansspelen (hierna: “Gedragscode”). De Gedragscode is te raadplegen via
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2013/12/02/gedragscode-promotionelekansspelen-2014. Just Brands handelt in overeenstemming met de Gedragscode.
2. Enkel een in Nederland of België woonachtig persoon die 18 jaar of ouder is, is gerechtigd
aan deze actie deel te nemen.
3. Medewerkers van Just Brands alsmede de door Just Brands ingeschakelde derde(n) zijn
uitgesloten van deelname.
4. Op deze Actie is tevens het Privacy Statement van Just Brands van toepassing. Het
Privacy Statement is te raadplegen op http://www.justbrands.nl/nl/privacy-statement.html
Artikel 2. Deelname
1. De Actie loopt van 15 oktober 2016 tot aan 15 november 2016.
2. Om deel te nemen aan deze Actie dient u in de periode van 15 oktober 2016 tot aan 15 november
2016 een Cast Iron jeans uit de herfst/winter 2016 collectie te kopen en deze online te registreren op
www.prepareforglory.nl.
3. U dient het aankoopbewijs van de Cast Iron denim te bewaren en aan te tonen indien u als winnaar
bent geselecteerd.
4. De Actie geldt bij aanschaf van de volgende denims: CTR65202-BBU, CTR65203-SSD, CTR65204TWS, CTR65205-DCB, CTR65211-TBB, CTR65213-WBB, CTR65219-RCK, CTR65220-GCB,
CTR65229-RSB en CTR65230-BBG.
5. Op online actiepagina van het Just Brands merk Cast Iron Premium Denim, www.prepareforglory.nl,
dient u zich te registreren (zoals in artikel 4 nader uiteengezet).
6. Just Brands behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers uit te sluiten, in het
bijzonder wanneer een deelnemer onjuiste gegevens heeft verschaft of op een andere wijze in strijd
met deze actievoorwaarden handelt.
7. Alle deelnemende winkels zijn te vinden op www.prepareforglory.nl.
Artikel 3. Prijs en aanwijzing winnaar
1. De hoofdprijs is een voor 2 personen geheel verzorgde trip naar Barcelona, inclusief 2 tickets voor
de voetbalwedstrijd El Clásico (FC Barcelona – Real Madrid). De tweede prijs is een Cast Iron by Van
Moof fiets. De derde prijs is een selectie van 10 iconische Cast Iron artikelen die onder 10
verschillende deelnemers worden verloot.
2. De selectie van de winnaars zal plaatsvinden middels een trekking op 21 november 2016.
3. De winnaars van de Actie worden in kalenderweek 47 per telefoon en/of email bericht over de
gewonnen prijs.
4. De winnaars dienen het aankoopbewijs van de Cast Iron denim te kunnen aantonen.
5. De hoofdprijs wordt in de periode van 03-12-2016 tot aan 05-12-2016 verzilverd.
6. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld.
7. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs door Just Brands buiten de
schuld van Just Brands, vervalt voor de winnende deelnemer ieder recht op de prijs.
8. De over de uitgekeerde prijs verschuldigde kansspelbelasting zal door Just Brands aan de
Belastingdienst worden afgedragen.
9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 4. Registratie
1. Om deel te nemen aan de Actie dient u bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken,
waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, artikelnummer en winkel van aankoop.
2. U garandeert dat alle verstrekte gegevens volledig, correct en up-to-date zijn.
3. De persoonsgegevens die u verstrekt worden door Just Brands uitsluitend gebruikt om u te
informeren over de uitslag van de Actie en niet voor andere commerciële doeleinden.

Artikel 5. Slotbepalingen
1. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via de Cast Iron Denim Experience Actie website van
Just Brands: www.prepareforglory.nl
2. Just Brands is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit of op enige
andere wijze verband houdt met de Actie of de uitgekeerde prijs.
3. Voor eventuele klachten over de Actie kunt u zich richten tot: Just Brands, Postbus 1170,
AA Badhoevedorp, of per e-mail aan info@justbrands.nl. Een medewerker van Just Brands
zal binnen vier weken contact met u opnemen.
4. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Just
Brands.
5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die
voortvloeien uit dan wel verband houden met de Actie, zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank in Amsterdam.

