
Bijzondere Actievoorwaarden – Samsung Electronics Benelux B.V.  
10 Years of Galaxy 
 
Promotie 
In de tijdelijke Samsung pop-up stands op Rotterdam Centraal, MediaMarkt Rotterdam Centrum en Utrecht Hoog 
Catharijne kun je een Galaxy Timelapse video opnemen ter ere van 10 jaar Samsung Galaxy. Plaats de video op je 
persoonlijke Instagram-pagina met de hashtag #10YearsOfGalaxy tag @SamsungNederland in je bericht.  
Zorg dat je Instagram-profiel op openbaar staat, zodat we je bericht kunnen zien. Door deelname maak je kans op 
één van de drie Samsung Galaxy S10 telefoons ter waarde van € 899 (de totale waarde van de prijzen is € 2697).  
 
Deze promotie wordt georganiseerd ter promotie van Samsung Galaxy S10. De promotie loopt vanaf vrijdag  
8 maart 2019 00:01 uur tot en met vrijdag 12 april 2019 23:59 uur. Deelname na 12 april 2019 23:59 uur is niet 
mogelijk. Je kunt maximaal één keer deelnemen per persoon. 
 
Deelnemen 
Om kans te maken op de prijs moet je de volgende stappen ondernemen:  

• Maak in de tijdelijke Samsung store in de stationshal op Rotterdam Centraal, in MediaMarkt Rotterdam 
Centrum of in winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht een Galaxy Timelapse video.  

• Vul je e-mailadres in en je ontvangt op dat e-mailadres een e-mail met je Galaxy Timelapse video. 
• Plaats de Galaxy Timelapse video op je persoonlijke Instagram-pagina met de hashtag 

“#10YearsOfGalaxy” tag “@SamsungNederland” in je bericht.  
• Let op dat je bericht met de Galaxy Timelapse video publiekelijk zichtbaar is door je Instagram-profiel op 

openbaar te zetten. 
Alleen de deelnemer die de Galaxy Timelapse video op zijn/haar persoonlijke Instagram-pagina plaatst, maakt 
kans op de prijs. Eventuele andere personen die in de Galaxy Timelapse video te zien zijn maken geen kans op de 
prijs.  
 
Deelname aan de promotie staat alleen open voor natuurlijke personen die een vaste woon- of verblijfplaats in 
Nederland hebben en ouder dan 18 jaar zijn op het moment van deelname. Het materiaal dat door deelnemers 
wordt gedeeld dient te voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Nederlandse wet- en regelgeving, 
inclusief maar niet beperkt tot de Reclamecode Social Media. Let bijvoorbeeld op dat alle personen die in de 
Galaxy Timelapse video zichtbaar zijn ook toestemming hebben gegeven voor de publicatie van de Galaxy 
Timelapse video op je openbare Instagram-pagina. 
 
Vulgaire, racistische of andere ongepaste inzendingen worden uitgesloten van deelname. De promotie wordt op 
geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram. De Deelnemer vrijwaart Instagram van 
alle aansprakelijkheid met betrekking tot de promotie. 
 
Een onafhankelijke derde “partij” trekt op 30 april 2019 op onpartijdige wijze drie winnaars en drie 
reservewinnaars uit de inzendingen die voldoen aan de vereisten voor deelname als beschreven in deze 
Bijzondere Actievoorwaarden. Met de winnaars wordt zo spoedig mogelijk na 30 april 2019 contact opgenomen 
door Samsung Electronics Benelux B.V. via een persoonlijk bericht (direct message) op Instagram voor de 
uitreiking van de prijs. Nadat een winnaar op de hoogte is gesteld dat hij/zij een prijs heeft gewonnen, heeft deze 
2 weken om de prijs te accepteren door een reactie op het persoonlijk bericht te versturen. Indien een winnaar 
niet binnen de gestelde termijn de prijs accepteert, dan vervalt diens recht op de prijs. In dat geval zal Samsung 
Electronics Benelux B.V. via een direct message contact opnemen met de eerste reservewinnaar. Indien ook de 
eerste reservewinnaar de prijs niet tijdig accepteert, dan vervalt ook diens recht op de prijs. In dat geval zal 
Samsung Electronics Benelux B.V. via een direct message contact opnemen met de volgende reservewinnaar, 
enzovoort, totdat een reservewinnaar de prijs tijdig accepteert. Indien geen van de reservewinnaars de prijs tijdig 



accepteert, dan vervalt de prijs aan Samsung.  
 
  
De Galaxy Timelapse video van de deelnemers mag door Samsung gebruikt worden voor Marketingdoeleinden. 
Door het accepteren van deze Bijzondere Actievoorwaarden geef je Samsung hierbij toestemming om de Galaxy 
Timelapse met dit doel te gebruiken. 
 
Aan jouw deelname zijn geen kosten verbonden.  
 
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over jouw deelname aan deze promotie, kan je contact met ons 
opnemen via het e-mailadres members@samsung.com. Over de uitslag van de promotie wordt niet 
gecorrespondeerd. Als je meent dat je klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden 
ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.  

 
Door deelname aan de promotie verklaar je je akkoord met de Algemene Actievoorwaarden en deze Bijzondere 

Actievoorwaarden van Samsung welke terug te vinden zijn op. https://www.samsung.com/nl/info/legal/ 

Op de promotie en deze Bijzondere Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
voortvloeiende uit deze Bijzondere Actievoorwaarden of de promotie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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