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Deelname aan deze campagne is geheel vrijwillig, maar het is van belang dat de geïnteresseerden op 

de hoogte zijn van de eisen en algemene voorwaarden die in dit document zijn vastgelegd.  

Beschrijving van de campagne 

Wanneer je geselecteerd wordt voor deze campagne, ontvang je tijdelijk (voor de duur van de 

campagne) een Samsung QLED Q8D TV. Na afloop van de campagneperiode halen we het toestel 

weer gratis bij je op.   

Kortom: een unieke kans om gedurende de wintermaanden deze geweldige, exclusieve TV te ervaren.  

Hoe gaat dat in zijn werk? 

 Je ontvangt de TV tijdens deze campagne in bruikleen.  Het toestel blijft eigendom van Samsung. 

Daarom is het vereist voorafgaand aan ontvangst een bruikleenovereenkomst te tekenen. Dit houdt 

in dat je instemt met: 

- Je gaat zorgvuldig met de TV om, en gebruikt hem alleen voor het daartoe bestemde doel (TV 

kijken in jouw huis). Dit heet de zorgplicht.  

- Na afloop van de campagneperiode geef je de TV weer in originele verpakking en 

onbeschadigd terug aan de transport partner (wanneer de TV wordt opgehaald wordt hij bij 

jou thuis gecheckt). Dit heet de teruggaveplicht.  

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Controleer daarom voordat je je inschrijft ook even jouw inboedel-

, WA- en/ of familiale verzekering. Bij onverhoopte schade zul je daar namelijk aanspraak op moeten 

maken, en de voorwaarden verschillen per verzekering.  

We gaan er natuurlijk vanuit dat jij gaat genieten van een heerlijke winter binge-watchen, maar voor 

de volledigheid: bij het niet nakomen van bovengenoemde zorg- en teruggaveplicht zullen we 

aangifte doen van vernieling/ diefstal. Inschrijven voor deze campagne betekent dat je instemt met 

bovenstaand en met alle overige campagnevoorwaarden.  

Duur van de campagne 

Deelnemers kunnen de Samsung QLED TV gedurende 5 weken testen, indicatief tussen 21/11/2018 en 

26/12/2018 (eventuele wijzigingen zullen worden meegedeeld op de campagnewebsite en via de 

blog). 

Wanneer u niet bent geselecteerd 

Na de selectieprocedure, ontvangt u een e-mail met de mededeling dat uw deelname aan de 

campagne is afgewezen. De selectie van de deelnemers aan deze campagne vindt plaats op basis van 

specifieke criteria van onze klanten en op basis van de eigen motivatie van de kandidaat. Deze selectie 

wordt uitgevoerd door The Insiders, is onherroepelijk en er kan niet in beroep worden gegaan tegen 

de selectie. Wanneer u niet in de selectie van deze campagne zit, betekent dit niet dat u niet in 

aanmerking kan komen voor toekomstige campagnes. 



Het is essentieel om een selectie van de kandidaten te maken voor de campagne, omdat het aantal 

kandidaten het aantal beschikbare plaatsen in de campagne overschrijdt. 

Privacy 

Alle informatie wordt behandeld in strikte overeenstemming met de geldende wetten inzake 

vertrouwelijkheid. Persoonlijke informatie van de deelnemers kan alleen naar derde partijen worden 

verstuurd na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.  

Registratie  

Men kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan deze campagne via www.theinsiders.eu; Per 

individu geldt een beperking tot 1 account. Bij misbruik of valse informatie kan de kandidaat-deelnemer 

zonder waarschuwing geweerd worden. Om te kunnen deelnemen aan de Samsung QLED TV campagne, 

dient de kandidaat-deelnemer de vragenlijst volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.  


