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Terms & Conditions 
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Deelnemers in deze campagne moeten instemmen met onderstaande acties:   

• Indien geselecteerd, om deel te nemen aan de campagne, worden de deelnemers gevraagd 

het betreffende toestel te bestellen via een betaallink  

• Het schrijven van een Mijn Ervaring  

• Het schrijven van een review in een open webshop dat door ons wordt aangegeven  

• Het maken van een unboxing video 

• Het schrijven van een Social media post  

• Het vervolledigen van de end survey, die verplicht is  

Waarborg 

Deelnemers krijgen de gelegenheid om het product gedurende de campagneperiode te ervaren. Eens 

de inschrijvingsperiode is afgelopen, maken wij een preselectie van de kandidaten die het meest 

aanleunen bij de selectiecriteria voor deze Samsungcampagne. Een e-mail zal verstuurd worden naar 

deze verkozen kandidaten met uitleg hoe deel te nemen aan de campagne.  

Dit is standaardprocedure voor campagnes waarbij Insiders de kans krijgen een exclusief en een duur 

product uit te proberen.  

 

Bezorging van het Samsung toestel door The Insiders 

Kandidaten uit de preselectie met deze optie, ontvangen een e-mail met een link naar The Insiders 

betaalpagina, waar ze gevraagd worden 60% van de RRP te betalen. Eerdere betalingen worden 

nergens vereist. De eersten uit de preselectie die een succesvolle betaling uitvoeren zitten 

automatisch in de selectie voor de campagne en ontvangen het Samsung toestel thuis.  

Product Aangeraden Retail Prijs Insiders Prijs 

Samsung The Freestyle €999 €599 

 

Campagneacties  

 

Insiders ontvangen het Samsung toestel thuis aan om te testen voor deze campagne. Hierna worden 

zij gevraagd een productreview te schrijven. Het is van belang de deelnemers ook de end survey 

invullen. Deze survey wordt bekend gemaakt aan het einde van de campagne; deelnemers worden 

hiervan op de hoogte gebracht per e-mail. De end survey moet ingevuld worden binnen de 

opgegeven data.  

 

 



Timing  

De duur van de campagne wordt duidelijk meegedeeld op de website en in blog posts. Insiders 

zullen gebruik kunnen maken van het product gedurende de Live fase van de campagne (zie 

infopagina voor meer informatie).  

 

Registratie 

Deelnemers kunnen zich kandidaat stellen voor deze campagne via de website van The Insiders. 

Slechts 1 account per huishouden is toegestaan; in geval van misbruik of valse informatie, wordt de 

betreffende mogelijks zonder enige waarschuwing uit de campagne gebannen. Om deel te nemen 

aan deze Samsung campagne van The Insiders,  worden de potentiële kandidaten verwacht de 

vragenlijst eerlijk en volledig in te vullen.  

Debit / credit card details  

Wanneer de kandidaten worden gevraagd zich eerst in te schrijven voor deze campagne, wordt geen 

betaling gevraagd. Eens de inschrijvingsperiode is afgelopen, maken wij een preselectie van de 

kandidaten die het meest aanleunen bij de selectiecriteria voor deze Samsungcampagne. Een e-mail 

zal verstuurd worden naar deze verkozen kandidaten met een link naar een pagina om het product 

te betalen. Eerdere betalingen worden nergens vereist. De eersten uit de preselectie die een 

succesvolle betaling uitvoeren zitten automatisch in de selectie voor de campagne en ontvangen het 

Samsung toestel thuis. 

Retours en omruilingen  

Het toestel kan enkel worden omgewisseld tijdens de eerste 2 weken afkoelingsperiode (14 dagen). 

Wanneer we het product in goede staat terug ontvangen, in de originele verpakking zonder schade, 

wordt het product door ons terugbetaald. Aan het einde van de campagne is de mogelijkheid er niet 

meer om het product terug te zenden naar The Insiders. Heeft je toestel een omruiling of reparatie 

nodig op een gegeven moment tijdens de campagneperiode, breng het Insiders support team op de 

hoogte via info@theinsiders.eu om te verzekeren dat de verwachtingen omtrent de tijdstippen en 

de campagnedeelname in orde zijn.  

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. 

Selection  

Deelnemers voor deze campagne worden verkozen op basis van specifieke kriteria, goedgekeurd 

door Samsung en The Insiders. Deze selectie wordt gemaakt door The Insiders en is bindend en 

finaal. Het niet geselecteerd worden zal geen invloed hebben op eventuele latere kandidaturen 

voor, of deelname aan, andere campagnes van The Insiders of haar filialen. Deze wijze van selectie 

werd noodzakelijk geacht, aangezien het aantal kandidaten vaak veel groter is dan het aantal 

beschikbare plaatsen. 

 

Zorg voor uw product  



Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn product schoon en in goede werkende 

staat te houden zolang hij het in zijn bezit heeft. De deelnemer mag het product onder geen beding 

verkopen - of proberen te verkopen - tijdens de looptijd van de campagne, aangezien dit in strijd is 

met de voorwaarden en bepalingen. 

General Terms & Conditions  

The Insiders is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen in deze campagne die het 

gevolg zijn van of veroorzaakt worden door elementen die noch door The Insiders noch door 

Samsung gecontroleerd kunnen worden. Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele 

deelnemer om ervoor te zorgen dat zowel de software als de hardware beschermd zijn, en in goede 

staat verkeren. Deelname aan deze campagne impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van 

deze regels. The Grapevine, handelend onder de naam "The Insiders" en hierna aangeduid als The 

Insiders, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele 

schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de via de website verkregen informatie. The 

Insiders kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het 

ingeschreven lid lijdt ten gevolge van het gebruik van het product of de dienst tijdens de campagne. 

De producent en de verdeler blijven ten allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor het product of de 

dienst dat het ingeschreven lid gebruikt tijdens een campagne. Het geregistreerd lid dient te allen 

tijde de gebruiksaanwijzing en/of de bijsluiter van het product of de dienst strikt na te leven. De 

website, alsmede de inhoud van de teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animaties, 

video-opnamen, data-organisatie en databanken die eventueel zijn opgenomen (i.e. 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 reglementeringen inzake intellectuele eigendom. U hebt het recht om de informatie op 

de website voor privé- en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik, 

met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, het ter beschikking stellen van het 

publiek en/of hergebruik in gelijk welke vorm, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, van de 

site of van de gegevens van The Insiders is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van The Insiders.  

Wanneer u aan deze campagne deelneemt, krijgt u de kans om uw ambassadeursactiviteiten te 

tonen door online content te plaatsen, waaronder, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, video's, 

beoordelingen, getuigenissen, tweets en andere mediaformaten (hierna "de Online Content" 

genoemd). Door deel te nemen aan deze campagne gaat u ermee akkoord dat Samsung de Online 

Inhoud of een deel ervan gratis kan gebruiken in marketingactiviteiten voor of in verband met deze 

campagne of voor of in verband met welke andere marketingactiviteiten dan ook en doet u hierbij 

afstand van alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het 

auteursrecht op de Online Inhoud. 


