
Fossil HR Hybrid-campagne van The Insiders 

Voorwaarden 

The Insiders – maart 2021 

Om mee te doen aan de campagne moet de deelnemer: 

• een borg betalen om op de shortlist voor de campagne te komen (zie onderaan) 

• de verplichte eindenquête voltooien, waarin de deelnemer onder andere bevestigt of hij het product wil houden of terugsturen 

• het product terugsturen volgens de specifieke retourprocedure, wanneer hij het niet wil houden (zie het onderdeel ‘Het product 

terugsturen of houden’ onderaan) 

 

Betaling 

Tijdens de eerste inschrijving moeten de kandidaten geen borg betalen. Zodra de inschrijvingsperiode is afgelopen, stelt The Insiders 

een shortlist op met de kandidaten die wij het beste vinden passen binnen het profiel voor de Fossil-campagne. 

De kandidaten op die shortlist ontvangen een e-mail met een link naar het betaalscherm van The Insiders. Daar vragen we hen om een 

borg voor het campagneproduct te betalen. 

Tot dan hoeft er niets betaald te worden. 

Dat is de standaardprocedure voor campagnes waarbij Insiders exclusieve en dure producten mogen uitproberen. In dit geval dus het 

Fossil-horloge. 



De kandidaten op de shortlist die als eerste hun borg storten, worden automatisch geselecteerd voor de campagne. Zij krijgen het 

product thuis toegestuurd. We vragen die borg om verlies, schade of diefstal van het product tijdens de campagne te dekken. Willen de 

kandidaten het toestel inleveren zodra de campagne erop zit? Dan mogen ze het gratis naar The Insiders sturen. Hun borg storten we 

terug (zie onderdeel ‘Het product terugsturen of houden’). 

De bezorging van het pakket door The Insiders 

De kandidaten op die shortlist ontvangen een e-mail met een link naar het betaalscherm van The Insiders. Daar vragen we hen om een 

borg voor het campagneproduct te betalen. Tot dan hoeft er niets betaald te worden. De kandidaten op de shortlist die als eerste hun 

borg storten, worden automatisch geselecteerd voor de campagne. Zij krijgen het product thuis toegestuurd. We vragen die borg om 

verlies, schade of diefstal van het product tijdens de campagne te dekken. Willen de kandidaten het toestel inleveren zodra de 

campagne erop zit? Dan mogen ze het gratis naar The Insiders sturen. Hun borg storten we terug (zie onderdeel ‘Het product 

terugsturen of houden’). 

Campagneacties 

Insiders mogen het product twee weken uitproberen. Daarna schrijven en posten ze recensies op bepaalde websites. Ook belangrijk: de 

deelnemers moeten op het einde van de campagne de enquête invullen en aangeven of ze het product willen houden of terugsturen. Die 

enquête maken we online beschikbaar. De deelnemers brengen we per mail op de hoogte. Zij moeten de eindenquête invullen voor de 

deadline verstrijkt. 

Timing 

De duur van de campagne staat duidelijk vermeld op de website en in de blogs. Insiders mogen het product gebruiken zolang de 

campagne loopt (lees de informatiepagina voor meer details). 



Registratie 

Deelnemers stellen zich kandidaat voor deze campagne via de website van The Insiders. We staan maar één account per gezin toe. 

Stellen we misbruik vast of merken we dat er foute informatie werd gegeven? Dan kunnen we de betreffende Insider zonder 

waarschuwing uit de campagne zetten. Iedereen moet de vragenlijst volledig en eerlijk beantwoorden om deel te nemen aan de 

campagne voor de Fossil-horloges. 

Debet- of kredietkaartgegevens 

Om te mogen deelnemen aan deze campagne, vragen we de kandidaten om met een geldige bank- of kredietkaart een borg te betalen. 

Tijdens de eerste inschrijving, moeten de kandidaten nog geen borgsom storten. Zodra de inschrijvingsperiode is afgelopen, stellen wij 

een shortlist op met de kandidaten die wij het beste vinden passen binnen het profiel voor de Fossil-campagne. De kandidaten op die 

shortlist ontvangen een e-mail met een link naar ons betaalscherm. Daar vragen we hen om een borg voor het campagneproduct te 

storten.  

 

Tot dan hoeft er niets betaald te worden. De kandidaten op de shortlist die als eerste hun borg storten, worden automatisch 

geselecteerd voor de campagne. Ze krijgen het product thuis toegestuurd. 

Het product terugsturen of houden 

Aan het einde van de campagne hebben de deelnemers twee opties: 

1) het product houden: The Insiders houden de borg van de deelnemers als betaling voor de aankoop van het product. Zo kopen ze 

het product voor een beduidend lagere prijs dan de verkoopprijs. 

 



2) het product terugsturen: in dat geval volgen de deelnemers de retourprocedure hieronder. 

Het product terugsturen 

Is de campagne afgelopen? Dan kunnen de deelnemers het product terugsturen volgens deze procedure: 

• We bezorgen een eindenquête via mail. Die vullen de deelnemers in en bevestigen dat ze het product willen terugsturen.  

• De deelnemer ontvangt aan het einde van de campagne een volgende mail verdere instructies over hoe hij het product gratis 

mag terugsturen en zijn borg wordt teruggestort. De deelnemers moeten ervoor zorgen dat ze het product onbeschadigd, schoon 

en volledig terugsturen in de originele verpakking (inclusief de doos, de verpakking binnenin, accessoires en de doos van The 

Insiders). 

Stuurt de deelnemer het product op een andere manier of in een andere staat terug dan wat hierboven staat beschreven? Dan is dat 

voor rekening en op risico van de deelnemer zelf. Hij wordt aansprakelijk gesteld voor mogelijke kosten als het product verloren raakt. 

In dat geval krijgt hij zijn borg niet terug. 

Ontvangen The Insiders het product in goede staat? Dan starten we het terugbetalingsproces. 

Let op: deelnemers moeten het product binnen de bepaalde periode na de campagne terugsturen. Verstrijkt die periode? Dan is 

terugsturen niet meer mogelijk. Hun borg wordt in dat geval niet teruggestort (dat geldt voor Insiders die hun toestel rechtstreeks van 

The Insiders kregen). 

Privacy 



Alle gegevens worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden alleen met 

expliciete toestemming verstrekt aan derde partijen. Komt een deelnemer niet in aanmerking voor deze campagne? Dan verwijderen we 

onmiddellijk al zijn debet- of kredietkaartgegevens uit ons systeem. 

Selectie 

We selecteren de deelnemers voor deze campagne op basis van criteria die Fossil en The Insiders hebben gekozen. The Insiders 

selecteren de kandidaten en die selectie is bindend en finaal. Komt een deelnemer niet in aanmerking voor deze campagne? Dan heeft 

dat geen gevolgen voor nieuwe inschrijvingen voor of deelnames aan andere campagnes van The Insiders of hun 

dochterondernemingen. We moeten wel op deze manier selecteren, want het aantal inschrijvingen is vaak veel groter dan het aantal 

beschikbare plekken. 

Het product onderhouden 

De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om zijn product schoon en in werkende staat te houden, zolang hij het bezit. Onder geen 

beding mag de deelnemer het product verkopen of aanstalten daartoe maken tijdens de campagne. In dat geval schendt hij het 

retourbeleid dat hierboven werd uitgelegd. 

Algemene voorwaarden 

The Insiders is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen in deze campagne die veroorzaakt worden buiten de controle 

van The Insiders of Fossil. Iedere deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zowel de soft- als hardware wordt 

beschermd en in goede staat is. Deelnemen aan deze campagne impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van deze regels. 

The Grapevine, handelend onder de naam ‘The Insiders’ en hierna The Insiders genoemd, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

directe, indirecte of incidentele schade veroorzaakt door het gebruik van de website of verkregen informatie op de website. 



The Insiders kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade die het geregistreerde lid oploopt door 

het product of de dienst tijdens de campagne te gebruiken. 

De producent en verdeler blijven te allen tijde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het product dat of de dienst die het 

geregistreerde lid gebruikt tijdens een campagne. 

Het geregistreerde lid moet altijd de gebruikersinstructies lezen en/of strikt de bijsluiter van het product of de dienst volgen. 

De website en zijn teksten, foto’s, afbeeldingen, geluidsbestanden, animaties, video-opnames, dataorganisatie en databases (kortweg 

de informatie) blijven de intellectuele eigendom van The Insiders. De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 

betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en door het geheel van de toepasselijke regelgeving inzake intellectuele 

eigendom.  

De deelnemer heeft het recht om de informatie op de website voor privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. 

Elk ander gebruik waaronder, maar niet beperkt tot, reproductie, verspreiding, openbaar maken en/of hergebruik in welke vorm ook, 

volledig of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, van de site of de gegevens van The Insiders is strikt verboden zonder de schriftelijke 

voorafgaande toestemming van The Insiders. 

 

Gegenereerde content 

Deelnemers aan deze campagne kunnen hun ambassadeurskwaliteiten laten zien door content online te delen, waaronder, maar niet 

beperkt tot, foto’s, video’s, recensies, getuigenissen, tweets en andere media (hierna ‘de online content’ genoemd). Door deel te nemen 

aan deze campagne, gaat de deelnemer ermee akkoord dat Fossil alle of sommige stukken van de online content gratis kan 

(her)gebruiken voor marketingactiviteiten. Of die nu voor of gerelateerd zijn aan deze campagne, of voor of gerelateerd aan om het 



even welke andere marketingactiviteit. Hierbij doet de deelnemer afstand van alle intellectuele-eigendomsrechten waaronder, maar niet 

beperkt tot, het auteursrecht van de online content. 

 

 


