
Deelnamevoorwaarden Carlton Beach  

‘Kerstbuffet arrangement Carlton Beach’  

  

1. Prijsvraag en organisator  

De online-prijsvraag ‘Kerstbuffet arrangement Carlton Beach’ (hierna: ‘prijsvraag’) wordt aangeboden door 

Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ Den Haag, Nederland (hierna: ‘Carlton Beach’). 

Deelname aan de prijsvraag geschiedt uitsluitend onder de volgende deelnamevoorwaarden. 

  

2. Deelname   

2.1 Deelname staat open voor eenieder met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Deelname staat niet open voor 

medewerkers van de Carlton Hotel Collection en verbonden ondernemingen en hun familieleden. 

2.2 Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk in de periode vanaf 00:00 op 13 november 2019 tot 

23:59 op 27 november 2019. Carlton Beach zal 1 prijs verloten. Deelname aan de prijsvraag is gratis. 

2.3 Voor deelname aan de verloting is het liken en volgen van de Carlton Beach Instagrampagina  

noodzakelijk evenals het taggen van de persoon die de deelnemer wil meenemen op Instagram.  

2.4 Voor deelname aan de prijsvraag dient u te voldoen aan de in punt 2.3 omschreven voorwaarden. Carlton 

Beach is niet verantwoordelijk voor te late en/of onvolledige aanmeldingen. 

 

3. Uitvoering en verstrekking van de prijzen   

3.1 Alleen de hieronder nader omschreven prijzen worden verloot: 

1 x één overnachting voor twee personen in een Superior kamer op 25 december 2019; inclusief Kerstbuffet 

voor twee personen.  

3.1.1 De prijzen zullen worden verstrekt door Carlton Beach.  

3.1.2 Als de winnaar geen woonplaats heeft in Scheveningen, moet hij of zij de reiskosten zelf dekken.  

3.2 Winnaars worden binnen één werkdag na afloop van de actieperiode door loting bepaald. 

3.3 De winnaar ontvangt bericht dat hij of zij een prijs gewonnen heeft via een privébericht op Instagram.  

Prijzen worden per e-mail verstuurd of kunnen in het hotel worden opgehaald. De verloting vindt plaats na 

27-11-2019. De winnaar dient de ontvangst van de kennisgeving, zijn of haar naam en adres binnen 7 dagen 

na de kennisgeving door de aanbieder te bevestigen via de in de kennisgeving genoemde 

contactmogelijkheden; indien hij of zij dit nalaat wordt de prijs aan een andere prijsvraagdeelnemer 

toegekend. Wat dit betreft draagt de deelnemer er zelf zorg voor dat hij/zij via een privébericht kennis neemt 

van het bericht van Carlton Beach dat hij of zij een prijs gewonnen heeft. 

3.4 Het recht op de prijs vervalt indien de prijs niet kan worden bezorgd aan de prijswinnaar binnen twee 

weken nadat hem/haar het eerste bericht is toegezonden dat hij of zij een prijs gewonnen heeft, en dit door 

redenen die toe te schrijven zijn aan de prijswinnaar.  



3.5 De aanspraak op de prijs kan niet worden gecedeerd of overgedragen. De prijs kan niet in geld worden 

uitbetaald, en niet worden aangevuld of gewijzigd. Carlton Beach behoudt zich het recht voor om indien de 

prijs om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld, een gelijkwaardige prijs ter vervanging 

te verstrekken. 

3.6 Instagram is niet verbonden met de wedstrijd en is niet bereikbaar voor vragen over de wedstrijd. 

 

4. Uitsluiting van deelname  

4.1 In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt Carlton Beach zich het recht voor 

deelnemers uit te sluiten van de prijsvraag. 

4.2 Bovendien behoudt Carlton Beach zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde 

hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen proberen te verkrijgen (in het bijzonder 

door middel van groepsdeelnamen of meervoudige deelnamen, tenzij deze door Carlton Beach uitdrukkelijk 

zijn toegelaten). Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien gebruik wordt gemaakt van automatische scripts, 

hackertools, Trojaanse paarden of virussen of als een deelnemer zich met andere ongeoorloofde middelen 

voordelen verschaft. Ook het opgeven van onjuiste persoonsgegevens of het gebruik van ‘fakeprofielen’ kan 

tot uitsluiting leiden. In voorkomend geval kunnen dan – ook achteraf – prijzen worden ingetrokken en/of 

teruggevorderd. 

 

5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag  

Carlton Beach is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake 

is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke 

uitvoering bemoeilijken of die met zich brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van Carlton 

Beach gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd 

ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator 

geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van 

de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag. 

 

6. Overdracht van rechten  

De deelnemer draagt aan Carlton Beach alle auteursrechtelijke gebruiks- en naburige rechten over die bij 

hem zijn ontstaan of zullen ontstaan dan wel door hem zijn verkregen of nog worden verkregen, op foto’s 

en/of fotografische werken die in het kader van zijn deelname aan de prijsvraag zijn toegestaan, voor het 

niet-uitsluitende, naar believen herhaalde gebruik voor het bedrijfsdoel ter plaatse, en zulks zonder beperking 

met betrekking tot inhoud, tijd en plaats. 

 

 

 



7. Gegevensverwerking bij de prijsvraag   

7.1 Carlton Beach verzamelt en bewaart de door de deelnemer in voorkomend geval opgegeven gegevens, 

zoals e-mailadres, voor- en achternaam, post- en ander contactadres. De gegevens worden gebruikt voor 

de uitvoering en de verdere afhandeling van de prijsvraag, in het bijzonder om de winnaar te bepalen, te 

informeren en bekend te maken. Dit laat de overige door deelnemer verleende toestemming voor gebruik 

van zijn gegevens onverlet. 

7.2 Het doorgeven van gegevens aan derden gebeurt uitsluitend voor zover dit voor de afwikkeling van de 

prijsuitreiking noodzakelijk is. In het bijzonder worden de desbetreffende gegevens niet doorgegeven voor 

reclamedoeleinden. Het doorgeven van gegevens aan derden zonder toestemming van de deelnemer 

gebeurt alleen indien Carlton Beach hier wettelijk toe verplicht is. 

7.3 Carlton Beach is bevoegd de winnaar met zijn of haar naam op Instagram te noemen.  

7.4 De deelnemer kan zijn/haar toestemming voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens door Carlton 

Beach op ieder moment herroepen en kan eisen dat zijn gegevens uit de inschrijving voor de prijsvraag 

onmiddellijk worden gewist. Een dergelijke herroeping dient te worden gericht aan: sales@beach.carlton.nl 

 

8. Rechten bij de gegevensverwerking   

Volgens De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de deelnemer te allen tijde recht op 

toegang tot de over hem opgeslagen gegevens en in voorkomend geval recht op correctie, afscherming of 

verwijdering van gegevens. In geval van vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van 

persoonsgegevens, of voor informatie over of correctie, afscherming of verwijdering van gegevens kan de 

deelnemer zich wenden tot: Carlton Beach, e-mailadres: sales@beach.carlton.nl. 

 

9. Slotbepalingen  

9.1 Een beroep op de rechter is uitgesloten. 

9.2 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen 

onverlet. 


