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VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE YAMAHA-CAMPAGNE 

 

The Insiders – september/oktober 2022 

 

Concept Insiders krijgen de mogelijkheid om een van de hieronder  genoemde Yamaha-koptelefoons 

of oordopjes gedurende enkele weken te testen en vervolgens beoordelingen op specifieke websites 

te schrijven en te plaatsen. 

De verschillende modellen zijn: 

- TW-E3B – Draadloze Oordopjes zwart 

- TW-E5B  – Draadloze Oordopjes zwart 

- YH-L700A – Draadloze  Koptelefoons zwart 

- YH-E700A – Draadloze Koptelefoons zwart 

 

Duur De duur van de campagne wordt duidelijk aangegeven op de campagnepagina samen met de 

verschillende berichten die op de blog worden gepubliceerd. Insiders krijgen de kans om de Yamaha  

hoofdtelefoon of hoofdtelefoon  te testen van 15/09/2022 tot 20/10/2022.  Als er wijzigingen zijn, 

worden nieuwe datums aangegeven op de campagnepagina. 

 

Inschrijven  

Het is mogelijk om uw aanvraag voor deelname aan de campagne in te dienen via de website van 

www.theinsidersnet.com. Slechts één account per persoon is toegelaten. In geval van misbruik of 

gebruik van valse informatie, kunnen de Insiders zonder voorafgaande waarschuwing worden 

verwijderd. Om deel te kunnen nemen aan de campagne van The Insiders voor Yamaha-

hoofdtelefoons, is het essentieel om de vragenlijst correct en eerlijk in te vullen. 

 

Product bestellen 

De geselecteerde personen in de preselectie zullen een e-mail ontvangen van The Insiders team met 

de vermelding van hun voorselectie en met een link naar het product. Zij zullen dan het product 

moeten bestellen op de door The Insiders meegedeelde handelssite binnen de aangegeven termijn 

of rechtstreeks op onze site moeten betalen, afhankelijk van het gekozen model. Aankopen en 

aankoopbewijzen die buiten de meegedeelde termijn worden verstuurd, kunnen worden geweigerd 

(in het geval van online aankopen).  

Aan het einde van de campagne kunnen de deelnemers het product niet meer terugsturen. 

Terugbetaling  

Aan het eind van de inschrijvingsperiode wordt onder de kandidaten een voorselectie gemaakt op 

basis van de door het merk vastgestelde selectiecriteria.   

De kandidaten die hebben gekozen voor de modellen met online-aankoop moeten hun toestel 

bestellen op de aan hen meegedeelde site van de handelaar en hun aankoopbewijs opsturen via een 
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link in de voorselectiemail. Tijdens de campagne krijgen zij het verschil tussen het betaalde bedrag en 

een speciale Insiders-prijs terugbetaald.   

Om the Insiders te laten doorgaan met de terugbetaling, moeten deelnemers het volgende sturen:  

✓ Aankoopbewijs  

✓ Een foto van het product uitgepakt en in gebruik 

✓ Een IBAN voor de overschrijving  

 

De kandidaten worden uiteindelijk geselecteerd na verzending van het aankoopbewijs via de 

gecommuniceerde handelssite of na hun succesvolle betaling op onze site, afhankelijk van het 

gekozen model. De verzonden bestanden worden bewaard tot het einde van de campagne om de 

terugbetaling te kunnen verrichten. 

 

Privacy 

 Alle informatie wordt behandeld in strikte overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. 

Persoonlijke informatie met betrekking tot leden van The Insiders wordt op geen enkele manier aan 

derden meegedeeld, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in dit verband. 

 

Selectie  

Kandidaten worden geselecteerd op basis van specifieke criteria opgelegd door het merk en hun 

persoonlijke motivatie. Deze selectie wordt gemaakt door het team van The Insiders in alle 

soevereiniteit, het is onherroepelijk en niet tegenstelbaar. Niet-selectie in deze campagne heeft geen 

invloed op mogelijke deelname aan toekomstige campagnes. Selectie is noodzakelijk gezien het grote 

aantal kandidaten. 

 

Zorg dragen voor het product 

De deelnemer mag het apparaat in geen geval verkopen of proberen te verkopen tijdens de 

campagne. 

 

Gegenereerde inhoud 

 Door deel te nemen aan deze campagne krijgen Insiders de mogelijkheid om hun ambassadeurschap 

te demonstreren door, zonder beperking online inhoud te plaatsen die afbeeldingen, video's, 

recensies, getuigenissen, tweets en andere media-indelingen omvat. Door deel te nemen aan deze 

campagne gaan deelnemers ermee akkoord dat Yamaha enige of alle online inhoud mag gebruiken in 

marketingactiviteiten voor of gerelateerd aan deze campagne, of voor enige andere 

marketingactiviteit, en afstand doen van alle intellectuele eigendomsrechten, om auteursrecht op de 

online inhoud op te nemen, zonder beperkingen.   

 

Slotbepalingen  

The Grapevine BVA, handelend als "The Insiders" en hierna "The Insiders" genoemd, is niet 

verantwoordelijk voor technische of andere problemen die zich kunnen voordoen in verband met 

deze campagne, die voortvloeien uit redenen buiten haar controle of die zij of Yamaha niet kunnen 

controleren.  
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Het bedrijf "The Insiders" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of incidentele 

schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie die via de website ter 

beschikking wordt gesteld.  

 

De Insiders kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de 

deelnemer lijdt als gevolg van het gebruik van de producten of diensten tijdens de campagne.   

 

De fabrikant en de distributeur blijven in alle omstandigheden hoofdelijk en ondeelbaar 

verantwoordelijk voor het product of de dienst die tijdens een campagne door de deelnemer wordt 

gebruikt.   

 

De deelnemer is te allen tijde verplicht de gebruiksaanwijzing en/of de instructies voor het product of 

de dienst nauwgezet te respecteren.   

 

De website en de inhoud ervan – met inbegrip van eventuele teksten, afbeeldingen, grafische 

presentaties, audio- en videobestanden, animaties, gegevensstructuren en databases die daarin zijn 

opgenomen – zijn het intellectuele eigendom van The Insiders. De informatie wordt beschermd door 

de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, alsook door alle 

toepasselijke regelgeving inzake intellectuele eigendom.  

 

Leden hebben het recht om de informatie op de website te raadplegen en/of te downloaden voor 

puur privé- en persoonlijke doeleinden. Elk ander gebruik, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

reproductie, verspreiding, publicatie en/of hergebruik in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, 

tijdelijk of permanent, van de site of de informatie van "The Insiders", is ten strengste verboden 

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van "The Insiders". 


