
Dagelijkse “Be An Innovator with Dynamic Pages” loterij 

Officieel loterijreglement 

  

1. GEEN AANKOOP VEREIST OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP 

OF BETALING ZAL UW WINSTKANSEN NIET VERHOGEN. ONGELDIG WAAR DIT 

VERBODEN IS. 

2. INSTEMMING MET OFFICIEEL REGLEMENT: door aan de Loterij deel te nemen stemt 

de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk in met dit officieel reglement (“Officieel reglement”) 

en de beslissingen van de juryleden, beheerders en Sponsor, die in alle opzichten definitief en 

bindend zijn. 

3. INZENDPERIODE: de Dagelijkse “Be An Innovator with Dynamic Pages” loterij (“Loterij”), 

gesponsord door salesforce.com, inc. (“Sponsor”), begint op 8 mei 2020 en eindigt op 22 mei 

2020 (“Inzendperiode”). De Inzendperiode wordt onderverdeeld in zes (6) dagelijkse 

inzendperioden (elk een “Dagelijkse inzendperiode”) zoals hieronder is aangegeven:  

  

Dagelijkse inzendperiode Data van Dagelijkse 
inzendperiode 

Bekendmaking van 
winnaars op of rond: 

1 8 mei 2020 om 10.00 uur - 11 mei 
2020 om 9.59 uur 

12 mei 2020 

2 11 mei 2020 om 10.00 uur - 13 mei 
2020 om 9.59 uur 

14 mei 2020 

3 13 mei 2020 om 10.00 uur - 15 mei 
2020 om 9.59 uur 

18 mei 2020 

4 15 mei 2020 om 10.00 uur - 18 mei 
2020 om 9.59 uur 

19 mei 2020 

5 18 mei 2020 om 10.00 uur - 20 mei 
2020 om 9.59 uur 

21 mei 2020 

6 20 mei 2020 om 10.00 uur - 22 mei 
2020 om 9.59 uur  

22 mei 2020 

 

De computer van de Sponsor doet dienst als officiële klok voor de Loterij. Alleen inzendingen 

die tijdens de Inzendperiode zijn ontvangen komen in aanmerking voor de Loterij en maken 

kans om een prijs te winnen. Alle tijden in dit Officieel reglement zijn vermeld in Pacific Time 

(PT). 



4. DEELNAME: de Loterij staat open voor personen die (i) op de datum van hun inzending 

18 jaar of ouder (20+ voor Japan) zijn of de meerderjarigheidsleeftijd hebben bereikt in het 

rechtsgebied waarvan zij een ingezetene zijn, en die (ii) legaal in een van de 50 deelstaten van 

de Verenigde Staten (incl. het District of Columbia) of in Canada (met uitzondering van 

Quebec), Duitsland, Frankrijk, Ierland, India, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Spanje en het 

Verenigd Koninkrijk (samen het “Deelnamegebied”) verblijven. Op het tijdstip van hun deelname 

moeten deelnemers over een geldige Twitter-account beschikken. Werknemers, contractanten, 

consultants, managers, directieleden en vertegenwoordigers (en hun naaste familieleden en 

huisgenoten, ongeacht waar zij wonen), of leden van dezelfde huishoudens, al dan niet ver-

want, van de Sponsor, zijn hoofdkantoor, divisies, dochterondernemingen, vertegenwoordigers, 

promotiepartners, reclame-/promotiebureaus en leveranciers van prijzen (“Loterij-entiteiten”) 

komen niet in aanmerking voor deelname aan de Loterij of voor het winnen van een prijs. Werk-

nemers of ambtenaren van een overheidsinstelling komen niet in aanmerking voor deel-

name of voor het winnen van een prijs. Als u deelneemt aan deze Loterij in naam van een 

bedrijf, verklaart en garandeert u dat u een bevoegde vertegenwoordiger bent met de bevoegd-

heid om in naam van dit bedrijf deel te nemen en dit bedrijf te binden. Inzendingen die niet aan 

de deelname-eisen voldoen worden ongeldig verklaard en een eventueel gewonnen prijs zal 

worden verbeurd. Bedrijven en personen buiten het Deelnamegebied komen niet in aanmerking 

voor deelname of voor het winnen van een prijs. De Sponsor behoudt zich het recht voor om 

deelnemers te diskwalificeren die naar oordeel van de Sponsor het imago van de Sponsor 

kunnen beschadigen. ONGELDIG BUITEN HET DEELNAMEGEBIED EN WAAR VERBODEN 

OF BEPERKT DOOR DE WET. De Loterij is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving. 

5. INZENDINGEN: tijdens een Dagelijkse inzendperiode moeten deelnemers (i) de Be an 

Innovator-video (elk een “Innovatorvideo”) bekijken die de Sponsor op de Be an Innovator-

landingspagina https://trailhead.salesforce.com/offers/beanninnovator-dynamic-pages zal 

plaatsen; (ii) de volgens de in de Innovatorvideo verstrekte instructies uitvoeren; en (iii) een foto 

of screenshot van de voltooide taak op Twitter te publiceren (“Loterijbericht”) en daarbij de 

hashtags #BeanInnovator en #sweepstakes vermelden. 

Deelnemers mogen per Dagelijkse inzendperiode slechts één keer deelnemen. Ingediende 

inzendingen voor de ene Dagelijkse inzendperiode worden niet naar de volgende Dagelijkse 

inzendperiode overgedragen. 

Loterijberichten mogen (i) niet de rechten van derden schenden, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, auteursrechten, handelsmerkrechten of rechten van privacy en publiciteit; (ii) geen 

lasterlijke verklaringen bevatten; (iii) geen bedreigingen inhouden voor een persoon, plaats, 

bedrijf of groep; noch (iv) obsceen, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn. Inzendingen die te laat of 

onvolledig worden ingediend of die de vermelde inzendlimieten overschrijden, worden 

gediskwalificeerd. Elke poging tot deelname door tussenkomst van agentschappen of 

gerobotiseerde, repetitieve, automatische, geprogrammeerde of soortgelijke methoden is 

ongeldig. De Sponsor behoudt zich het recht voor om inzendingen om welke reden dan ook te 

verwijderen of te diskwalificeren.  

https://trailhead.salesforce.com/offers/beanninnovator-dynamic-pages


Inzendingen worden niet bevestigd of geretourneerd. De deelnemer erkent dat de Sponsor het 

recht heeft om een Loterijbericht te publiceren, te verspreiden en anderszins met toeschrijving 

aan de deelnemer voor marketing- en informatiedoeleinden te gebruiken, inclusief door 

weergave van het Loterijbericht op een van de websites en social-mediakanalen van de 

Sponsor (inclusief, maar niet beperkt tot, Twitter, LinkedIn en Facebook). 

6. PRIJS EN PRIJSWAARDE: drie (3) bij het sluiten van elke Dagelijkse inzendperiode 

geselecteerde winnaars ontvangen elk één (1) prijzenpakket bestaande uit: één (1) deken, 

één (1) drinkbeker en één (1) briefkaart. In totaal worden achttien (18) winnaars geselecteerd.  

De geschatte winkelwaarde (“GWW”) van elk prijzenpakket bedraagt USD 35. De totale GWW 

van alle prijzen bedraagt USD 630. Alle geldbedragen in dit Officieel reglement zijn aangegeven 

in Amerikaanse dollars (USD). 

7. KENNISGEVING AAN EN BEKENDMAKING VAN WINNAARS: de Sponsor kiest de 

winnaars willekeurig uit alle geldige tijdens elke Dagelijkse Inzendperiode ontvangen inzendin-

gen. De potentiële winnaars worden op of rond de in Sectie 3 aangegeven data geïnformeerd 

door middel van (i) een publieke Twitter-mededeling door het Twitter-account van de Sponsor 

met vermelding van de Twitter-gebruikersnaam van de potentiële winnaar, en (ii) een recht-

streeks bericht (“direct message”) op Twitter van het Twitter-account van de Sponsor aan de 

Twitter-gebruikersnaam van de potentiële winnaar. Potentiële winnaars moeten binnen achten-

veertig (48) uur na ontvangst van het rechtstreekse bericht op Twitter reageren om hun prijs te 

claimen. De Sponsor is niet aansprakelijk voor enige kennisgeving van mogelijke prijzen die om 

welke reden dan ook verloren gaat, onderschept wordt of door een potentiële winnaar niet wordt 

ontvangen. Als binnen achtenveertig (48) uur na de eerste poging tot contact met de potentiële 

winnaar geen contact kan worden gelegd, kan de Sponsor ervoor kiezen om een alternatieve 

potentiële winnaar te selecteren uit de resterende geldige inzendingen. Als een potentiële 

winnaar om welke reden dan ook niet in staat is om de prijs geheel of gedeeltelijk in ontvangst 

te nemen, zal de Sponsor geen verdere verplichtingen hebben ten opzichte van deze potentiële 

winnaar. Er geldt een beperking van één (1) prijs per deelnemer. U hoeft niet aanwezig te zijn 

om te kunnen winnen. Om een prijs te winnen, moeten deelnemers in Canada het juiste 

antwoord geven op een vraag die hun wiskundige vaardigheid test. Deze vraag wordt gesteld 

op een door de Sponsor te bepalen manier. Om een prijs te ontvangen, dient de winnaar 

mogelijk een verklaring van overeenstemming met de deelname-eisen, aansprakelijkheid 

en publiciteitsinwilliging te ondertekenen (tenzij dit bij wet verboden is). 

8. PRIJZEN - OVERZICHT EN VOORWAARDEN: alle gegevens over prijzen die hier niet 

worden gespecificeerd zullen door de Sponsor naar eigen goeddunken worden bepaald. Prijzen 

kunnen niet worden overgedragen, toegewezen, vergoed of ingeruild voor hun geldwaarde. 

Prijzen moeten worden aanvaard zoals ze worden uitgereikt. De Sponsor behoudt zich het recht 

voor om een prijs te vervangen door een prijs van dezelfde of hogere geldwaarde indien, om 

welke reden dan ook, een prijs niet kan worden uitgereikt zoals voorzien in dit Officieel 

reglement.  



De Sponsor is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van prijsonderdelen. Prijzen kunnen 

voor een winnaar als inkomsten worden aangegeven en de winnaar is zelf verantwoordelijk voor 

alle belastingen in verband met de ontvangst van een prijs. De winnaars kunnen worden 

gevraagd om binnen de door de Sponsor te stellen termijn eventueel benodigde belastingformu-

lieren of andere documenten in te vullen. Winnaars kunnen verantwoordelijk zijn voor kosten en 

uitgaven die hierin niet zijn vermeld. Winnaars ontvangen hun prijzen binnen zestig (60) dagen 

na de einddatum van de betrokken prijsperiode, tenzij anders wordt gemeld. De Sponsor 

behoudt zich het annuleringsrecht voor als de billijkheid van de Loterij is gecompromitteerd. 

Voor de uitreiking van prijzen kan om overlegging van een bewijs van identiteit, leeftijd en/of 

wettelijke verblijfplaats worden gevraagd. Niet-naleving van enige in het Officieel reglement 

opgenomen vereisten kan leiden tot diskwalificatie of verbeurdverklaring van de prijs. 

9. WINKANSEN: de winstkansen zijn afhankelijk van het aantal geldige inzendingen dat 

tijdens de Inzendperiode wordt ontvangen. 

10. ALGEMENE VOORWAARDEN: Loterij-entiteiten en leveranciers van draadloze of inter-

nettoegang zijn niet verantwoordelijk voor onvolledige, laattijdige, verloren, verkeerd geadres-

seerde of verkeerd gefrankeerde inzendingen of post, noch voor enige technische storing, men-

selijke fout, verloren of vertraagde gegevensoverdracht, omissie, onderbreking, verwijdering en 

defect of lijnfout in verband met een telefoonnetwerk, computerapparatuur, software of enige 

combinatie hiervan. Inzendingen zijn ongeldig indien ze onleesbaar, onnauwkeurig en onvolle-

dig, verminkt, gemanipuleerd, vervalst, mechanisch gereproduceerd, op enigerlei wijze onregel-

matig zijn of op een andere manier niet in overeenstemming zijn met dit Officieel reglement. De 

Loterij-entiteiten geven geen garanties en wijzen hierbij alle expliciete of impliciete garanties af 

met betrekking tot eventueel in verband met de Loterij verstrekte of beschikbaar gestelde 

prijzen. Hoewel de Sponsor de integriteit van de Loterij tracht te waarborgen zijn de Loterij-

entiteiten niet verantwoordelijk voor de handelingen van deelnemers of andere personen in 

verband met de Loterij, met inbegrip van pogingen van deelnemers of andere personen om het 

Officieel reglement te omzeilen of anderszins invloed uit te oefenen op het beheer, de 

veiligheid, de billijkheid, de integriteit of het goede verloop van de Loterij. De Loterij-entiteiten 

zijn niet verantwoordelijk voor letsel of schade aan de computer(s), draadloze apparatuur, 

andere apparaten van de deelnemer of van andere personen, of aan personen in het kader van 

of als gevolg van deelname aan de Loterij of van het downloaden van materialen vanaf een 

website of enig gebruik van een website. Bij strijdigheid tussen bepalingen in dit Officieel 

reglement en informatie in loterij-advertentiemateriaal prevaleren de in dit Officieel reglement 

vermelde bepalingen. Als de Loterij om welke reden dan ook niet volgens plan kan plaatsvinden 

vanwege een ontoereikend aantal geldige inzendingen, schade door een computervirus, worm 

of bug of door manipulatie, ongeoorloofde interventie, fraude, technische beperkingen of 

storingen, door overmacht, terroristische daden, aardbevingen, oorlog, brand, overstroming, 

ongewoon slechte weersomstandigheden, stakingen (legaal of illegaal) of juridische geschillen, 

omstandigheden in de bedrijfssector, faillissement of liquidatie, marktvraag, toepasselijk recht, 

onvoorziene belemmeringen of andere oorzaken die, uitsluitend ter beoordeling van de 

Sponsor, het beheer, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit, de uitvoerbaarheid of het goede 

verloop van de Loterij kunnen corrumperen, compromitteren, ondermijnen of op andere wijze 

beïnvloeden, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken en in alle 



discretie de Loterij geheel of gedeeltelijk te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te 

schorten, en om de prijswinnaar te selecteren uit de geldige tot het moment van een dergelijke 

annulering, beëindiging, wijziging of opschorting ontvangen inzendingen, al naar gelang het 

geval, of om ermee door te gaan op een manier die door de Sponsor naar eigen goeddunken 

eerlijk en billijk wordt geacht. Screenshots of enige andere bewijzen van inzending van een 

Loterijbericht worden niet als bevestiging van een dergelijke inzending beschouwd. De 

inzending moet door de deelnemer op de hier beschreven manier worden verricht. U bent pas 

een winnaar nadat uw inzending is geverifieerd en u aan de bepalingen van dit Officieel 

reglement hebt voldaan. In geval van een geschil over een online-inzending wordt de bevoegde 

accounthouder van het voor de deelname gebruikte e-mailadres geacht de deelnemer te zijn. 

De “bevoegde accounthouder” is de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen 

door een internetprovider, een aanbieder van onlinediensten of een andere organisatie 

verantwoordelijk voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat aan het ingediende 

e-mailadres is gekoppeld. 

11. PUBLICITEITSRECHTEN: tenzij dit wettelijk is verboden stemt elke potentiële winnaar 

door deel te nemen aan deze Loterij ermee in dat zijn/haar naam, stem, foto en/of beeltenis 

zonder compensatie voor reclame- of publiciteitsdoeleinden voor deze en soortgelijke promoties 

wordt gebruikt, en om desgevraagd een verklaring van toestemming te verstrekken. Bovendien 

stemt elke potentiële prijswinnaar, tenzij dit wettelijk is verboden, er door deel te nemen aan 

deze Loterij mee in om de Sponsor en zijn licentiehouders, dochterondernemingen en 

rechtverkrijgenden het recht te verlenen om wereldwijd in alle nu bekende of in toekomst te 

ontwikkelen media, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het World Wide Web, op alle 

gewenste momenten, de respectieve naam, beeltenis (werkelijk of gesimuleerd), stem (werkelijk 

of gesimuleerd) en biografische gegevens van de prijswinnaar af te drukken, te publiceren, uit te 

zenden en zonder bijkomende compensatie als nieuws of informatie en voor advertentie- en 

promotiedoeleinden te gebruiken; en verder zonder dergelijke bijkomende compensatie op te 

treden in een presentatie of andere activiteit die film/audio/video/elektronische of andere 

opnames en/of interviews kan omvatten, of om daarvoor biografische informatie te verstrekken, 

zoals van tijd tot tijd door de Sponsor naar eigen goeddunken kan worden bepaald. 

12. GEDRAG: DOOR DEEL TE NEMEN AAN DEZE LOTERIJ: (A) STEMT U VOLLEDIG 

EN ONVOORWAARDELIJK IN MET DIT OFFICIEEL REGLEMENT EN MET ALLE 

BESLISSINGEN VAN DE SPONSOR (WIENS BESLUITEN IN ALLE OPZICHTEN DEFINITIEF 

EN BINDEND ZIJN), MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BESLISSINGEN 

OVER RECHT TOT DEELNAME, WINNAARS EN DE INTERPRETATIE VAN BEPALINGEN 

DIE IN DIT OFFICIEEL REGLEMENT ZIJN GEBRUIKT; (B) VERKLAART EN GARANDEERT 

U DAT ALLE DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE IN VERBAND MET DE LOTERIJ JUIST, 

NAUWKEURIG EN VOLLEDIG IS; EN (C) STEMT U ERMEE IN OM ALLE FEDERALE, 

STAATS-, LOKALE, TERRITORIALE EN PROVINCIALE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN NA 

TE LEVEN. DE SPONSOR BEHOUDT HET RECHT OM OP ELK MOMENT EN NAAR EIGEN 

GOEDDUNKEN ELKE PERSOON VAN DEELNAME AAN DEZE LOTERIJ OF AAN 

TOEKOMSTIGE SPONSORPROMOTIES UIT TE SLUITEN ALS DE SPONSOR VERMOEDT: 

(A) DAT DEZE PERSOON DE DEELNAMEPROCEDURE OF DE WERKING VAN DE LOTERIJ 

OF ENIGE WEBSITE MANIPULEERT; (B) DAT DEZE IN STRIJD HANDELT MET HET 



OFFICIEEL REGLEMENT OF HET PRIVACYBELEID VAN DE SPONSOR OF ANDERE 

BEPALINGEN, VOORWAARDEN OF RICHTLIJNEN; (C) DAT DEZE TE KWADER TROUW 

OF OP EEN ONTWRICHTENDE MANIER HANDELT, OF DAT DEZE HANDELT MET DE 

BEDOELING OM IEMAND ANDERS TE TERGEN, MISBRUIKEN, BEDREIGEN OF LASTIG 

TE VALLEN; (D) DAT DEZE DIT OFFICIEEL REGLEMENT NIET HEEFT AANVAARD; OF 

(E) DAT DEZE DIT OFFICIEEL REGLEMENT HEEFT GESCHONDEN. ELKE POGING VAN 

EEN DEELNEMER OF EEN ANDERE PERSOON OM OPZETTELIJK SCHADE TOE TE 

BRENGEN AAN EEN INTERNETSITE OF OM DE LEGITIEME WERKING VAN DE LOTERIJ 

TE ONDERMIJNEN IS EEN SCHENDING VAN DIT OFFICIEEL REGLEMENT EN VAN HET 

STRAFRECHT EN BURGERLIJK RECHT. INDIEN DE SPONSOR VAN MENING IS OF ZICH 

ERVAN BEWUST WORDT DAT EEN DERGELIJKE POGING IS, WORDT OF ZAL WORDEN 

ONDERNOMEN BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM VERHAAL EN 

SCHADEVERGOEDING TE EISEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE DEELNEMER(S) EN 

ANDERE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN IN DE POGING TOT SCHADE, VOOR 

ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT 

TOT, STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING. 

13. VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING: DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE 

LOTERIJ VRIJWAART ELKE DEELNEMER VOOR DE DEELNEMER EN VOOR DIENS ERF-

GENAMEN, EXECUTEURS, BEHEERDERS, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, 

VOOR ALTIJD EN ONHERROEPELIJK, DE LOTERIJ-ENTITEITEN EN STEMT ELKE 

DEELNEMER ERMEE IN DEZE LOTERIJ-ENTITEITEN EN ELK VAN HUN RESPECTIEVE 

MANAGERS, DIRECTIELEDEN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, 

AANDEELHOUDERS, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN (HIERVOOR VERMELDE 

PERSONEN EN ORGANISATIES SAMEN: DE “GEVRIJWAARDEN”) SCHADELOOS TE 

STELLEN EN TE VRIJWAREN VOOR EN TEGEN ALLE VERLIEZEN, SCHADE, RECHTEN, 

CLAIMS EN RECHTSVORDERINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE GEHEEL OF 

GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, VOORTVLOEIEN UIT DE LOTERIJ, HET 

BIJWONEN VAN OF DEELNEMEN AAN ENIGE MET DE LOTERIJ VERBAND HOUDENDE 

ACTIVITEIT, OF DIE DIRECT OF INDIRECT HET GEVOLG ZIJN VAN DE AANVAARDING, 

HET BEZIT, HET GEBRUIK OF HET MISBRUIK VAN EEN IN VERBAND MET DE LOTERIJ 

TOEGEKENDE PRIJS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK 

LETSEL, OVERLIJDEN EN/OF MATERIËLE SCHADE, ALSOOK VORDERINGEN OP GROND 

VAN PUBLICITEITSRECHTEN, SMAAD EN/OF SCHENDING VAN DE PERSOONLIJKE 

LEVENSSFEER EN HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN/OF DELEN DOOR DE SPONSOR 

VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE GEGEVENS VAN DE DEELNEMERS, OF VOOR 

EEN DRUK-, PRODUCTIE-, TYPOGRAFISCHE OF MENSELIJKE FOUT. 

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: IN GEEN GEVAL ZULLEN DE 

GEVRIJWAARDEN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE 

SCHADE OF ENIG VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR 

NIET BEPERKT TOT, ADVOCAATKOSTEN, DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE, 

INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN DIE 

VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET TOEGANG TOT EN/OF GEBRUIK VAN 

EEN WEBSITE, HET DOWNLOADEN VAN EN/OF AFDRUKKEN VAN VAN EEN WEBSITE 



GEDOWNLOAD MATERIAAL, VERWIJDERING VAN MATERIAAL VAN EEN WEBSITE OF 

STOPZETTING VAN DE TOEGANG ERTOE, SCHADE TEN GEVOLGE VAN DE 

AANVAARDING, HET BEZIT, GEBRUIK OF MISBRUIK VAN, OF HET BIJWONEN VAN OF 

HET DEELNEMEN AAN EEN IN HET KADER VAN DE LOTERIJ TOEGEKENDE PRIJS. DE 

LOTERIJ, ALLE PRIJZEN EN AL HET OP OF VIA DE SITE VERSTREKTE MATERIAAL 

WORDT “ALS ZODANIG” VERSTREKT, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK 

NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN 

VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-

INBREUKMAKENDE KARAKTER. DE DEELNEMER STEMT ERMEE IN DAT BIJ ELK 

GESCHIL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEVRIJWAARDEN BEPERKT ZAL ZIJN TOT 

DE KOSTEN VOOR DEELNAME AAN DE LOTERIJ. 

15. PRIVACY: in verband met de Loterij verstrekte gegevens worden behandeld in 

overeenstemming met dit Officieel reglement en het Privacybeleid van de Sponsor (zoals dit 

van tijd tot tijd kan worden gewijzigd), dat nu te raadplegen is op 

https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/, waarbij bij tegenstrijdigheden tussen 

dit Officieel reglement en het bovengenoemde Privacybeleid de voorwaarden en bepalingen 

van dit Officieel reglement prevaleren. Door deel te nemen aan deze Loterij aanvaardt u dat als 

u als potentiële winnaar wordt verkozen, de Sponsor uw persoonsgegevens met Loterij-

entiteiten mag delen met het oog op verificatie en prijsafhandeling. 

16. SCHEIDBAARHEID: indien een bepaling van dit Officieel reglement onwettig, nietig of 

om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling geacht los te 

staan van dit Officieel reglement en doet die bepaling geen afbreuk aan de geldigheid en 

afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De koppen en bijschriften in dit reglement dienen 

enkel gemakshalve en ter referentie en worden niet geacht de betekenis of bedoeling van dit 

Officieel reglement of enige bepaling ervan enigszins aan te tasten.  

17. GESCHILLEN: behalve waar verboden aanvaardt de deelnemer dat alle geschillen, 

feitelijke of vermeende claims en vorderingen naar recht of billijkheid (“Claims”) individueel 

zullen worden opgelost, zonder gebruik te maken van enige vorm van collectieve klacht. Claims 

die voortvloeien uit of verband houden met deze Loterij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

de interpretatie van het Officieel reglement of een toegekende prijs zullen worden behandeld 

door toepassing van de wetten van de Staat Californië, zonder rekening te houden met 

wetsconflicten. Claims zullen uitsluitend en exclusief worden ingediend in de staats- of federale 

rechtbanken in San Francisco, Californië.  

18. LOTERIJRESULTATEN: als u de naam, plaats en staat/land van de winnaar wilt 

ontvangen, kunt u uw verzoek hiertoe per e-mail richten aan Rebecca Saar 

rsaar@salesforce.com met als onderwerp “Be an Innovator with Dynamic Pages Daily 

Sweepstakes”, of door een aan uzelf geadresseerde voldoende gefrankeerde envelop te sturen 

aan salesforce.com, inc., t.a.v.: Rebecca Saar, Be an Innovator with Dynamic Pages Daily 

Sweepstakes, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. 

Verzoeken moeten binnen vier (4) weken na het einde van de Inzendperiode zijn ontvangen. 

http://www.salesforce.com/company/privacy
http://www.salesforce.com/company/privacy
https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/


19. CONFORMITEITSVERKLARING: de Sponsor voldoet aan de Nederlandse wetgeving 

voor promotionele kansspelen. 

20. GEEN GOEDKEURING DOOR TWITTER: deze Loterij wordt op geen enkele wijze 

gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geaffilieerd met Twitter Inc. Alle door u in 

verband met de Loterij verstrekte informatie verstrekt u aan de Loterij-entiteiten en niet aan 

Twitter. U begrijpt dat u het gebruik van en interactie met https://twitter.com onderworpen bent 

aan de voorwaarden en bepalingen die het gebruik van die site regelen. U dient daarom de 

toepasselijke voorwaarden en het beleid voor Twitter, met inbegrip van de privacy- en 

gegevensverzamelingspraktijken, door te nemen voordat u Twitter gebruikt of met Twitter 

communiceert.  

21. CONTACTGEGEVENS VAN SPONSOR: salesforce.com, inc., Salesforce Tower, 415 

Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. Alle rechten 

voorbehouden. 

 

https://twitter.com/

