
Bijzondere Actievoorwaarden – Samsung The Frame wedstrijd 

 

Actie 

Wij zijn erg benieuwd hoe jij The Frame hebt laten opgaan in jouw interieur. Als je jouw foto met 

ons deelt, dan maak je kans op een Lifestyle Soundbar met een adviesverkoopprijs van €749*. 

Deel je foto met #WatchMyFrame en #TheFrame en tag @SamsungNederland. 

 

Je kunt deelnemen aan deze actie tot en met 31 maart 2023 en maakt daarbij kans op een stijlvolle 

Samsung HW-S800B/XN Ultra Slim Soundbar met een adviesverkoopprijs van €749. De winnaar 

wordt bekend gemaakt en gecontacteerd voor 15 januari 2023 (voor periode 1 oktober 2022 t/m 

31 december 2022) en voor 15 april 2023 (voor periode 1 januari 2023 t/m 31 maart 2023) via 

private message op het Instagram account dat werd gebruikt voor de deelname aan deze actie. 

Als je na 15 april 2023 nog steeds geen bericht hebt gekregen, heb je de wedstrijd niet gewonnen.  

 

Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door Samsung Electronics Benelux B.V. (de “Organisator”).  

 

Voorwaarden 

Je deelname aan de Wedstrijd is alleen geldig als je jouw foto geüpload hebt volgens de stappen 

uitgelegd in “Hoe Deelnemen”.  

 

Deze Wedstrijd is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar.  

 

De Organisator kan op elk moment, ongeacht de reden, de door de winnaars geproduceerde 
inhoud publiceren op zijn websites of op sociale netwerken. Het delen betreft alle inhoud die hij 
in verband met deze Wedstrijd ontvangt, op elk moment en om welke reden.  
 
Alle Deelnemers verstrekken hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, onherroepelijke, 
eeuwigdurende, overdraagbare licentie aan de Organisator voor het gebruik van de ingediende 
inhoud voor enig doel, inclusief maar niet beperkt tot reclame voor de producten van de 
Organisator. De Deelnemer doet hierbij afstand van alle morele rechten die hij/zij heeft op de 
ingediende inhoud, voor zover dit wettelijk is toegestaan.  
 
Elke Deelnemer garandeert dat hij/zij de persoon is die de foto, het filmpje of de illustratie heeft 
gemaakt die aan deze Wedstrijd wordt meegegeven en dat alle inhoud voldoet aan deze 
Bijzondere Actievoorwaarden. De deelnemer vrijwaart de Organisator en vrijwaart hem van en 
tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, verplichtingen, claims, acties en eisen, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten, die direct of indirect 
voortvloeien uit een schending van de garantie zoals beschreven in deze voorwaarden.  
 

Hoe Deelnemen 

Om deel te nemen laat je zien hoe The Frame opgaat in jouw interieur en deel je deze op 

Instagram met de hastagh #WatchMyFrame, #TheFrame en tag je @SamsungNederland.  

 

Het Instagram account dat je gebruikt voor je deelname aan de Wedstrijd, moet in ‘Openbaar’ 

zijn ingesteld om deel te kunnen nemen. Instagram is niet organisator, co-organisator of partner 



van de Wedstrijd en is op geen enkele manier de ontvanger van persoonlijke gegevens die 

kunnen worden verzameld tijdens de registratie of tijdens het verloop van de Wedstrijd. 

De foto moet gemaakt zijn door de deelnemer zelf. Het beeld mag geen andere merken, 

watermerken, of andere auteursrechtelijk beschermde werken bevatten of aanstootgevend zijn. 

 

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.  

 

Selectie  

Een onafhankelijke jury, bestaande uit 3 marketing experts van de Organisator, zal uiterlijk 15 

januari 2023 en 15 april 2023 de winnaar van de Wedstrijd bepalen en daarbij letten op de 

manier waarop The Frame in het interieur is geïntegreerd.  

 

De winnaar zal via private message op zijn of haar Instagram account gecontacteerd worden 

(account gebruikt voor de deelname). De Organisator maakt een afspraak met de winnaar voor 

de overhandiging van de prijs. Op dit bericht moet binnen 72 uur een reactie komen, anders zal 

de prijs naar de eerstvolgende winnaar gaan.    

 

Mocht je na 15 april 2023 geen bericht van de Organisator hebben ontvangen, dan heb je helaas 

de Wedstrijd niet gewonnen.  

 

De winnaar wordt geselecteerd op basis van de volgende criteria: (i) Heeft de initiatiefnemer 

tijdig en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden deelgenomen aan de Wedstrijd; 

en (ii) heeft de deelnemer de meest esthetische integratie van The Frame in het interieur 

vastgelegd op foto.  

 

Prijs 

De winnaar ontvangt de volgende prijs: Samsung Ultra Slim Soundbar HW-S800B/XN met een 

adviesverkoopprijs van €749. 

 

Privacy 

Om jouw deelname aan deze Wedstrijd mogelijk te maken, verwerkt Samsung Electronics Benelux 

B.V. bepaalde persoonsgegevens (naam, email adres, inzending). Indien je de wedstrijd wint, 

verwerkt Samsung Electronics Benelux B.V. verder ook de gegevens die nodig zijn om de 

overhandiging van de prijs mogelijk te maken (naam, adres, telefoonnummer). Deze gegevens 

worden 2 maanden na afloop van de Wedstrijd gewist. De foto die je hebt ingezonden kan verder 

worden gebruikt om de producten van de Organisator te promoten (zie “Voorwaarden” hierboven). 

In dergelijk geval wordt de foto verwijderd na 36 maanden na afloop van de Wedstrijd.      

 

Verder, indien je bij jouw deelname aan de Wedstrijd gebruik maakt van de Samsung Community 

en andere Samsung-diensten, vind je meer informatie over gegevensverwerking in het privacy 

beleid van Samsung: https://samsung.com/nl/info/privacy/. 

 

Door deelname aan de Wedstrijd verklaar je je akkoord met de Algemene Actievoorwaarden 

(http://www.samsung.com/nl/info/legal.html), deze Bijzondere Actievoorwaarden en het 

Privacybeleid van Samsung (https://www.samsung.com/nl/info/privacy/). 

https://samsung.com/nl/info/privacy/
http://www.samsung.com/nl/info/legal.html
https://www.samsung.com/nl/info/privacy/

