
“Maaslander facebook testpanel” 

Algemeen 
• Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Westland 

Kaasspecialiteiten B.V. – Zuiderzee 5 – 1271 EP Huizen Kvk nr. 32029621 en BTW nr. 
NL 003702170B01 en zijn van toepassing op de door hen ten behoeve van het door 
hen geregistreerde merk Maaslander georganiseerde promotionele actie 
“Maaslander facebook testpanel” (hierna: ‘de Actie’). 

• De Actie wordt onder de aandacht van potentiële deelnemers gebracht en in principe 
gecommuniceerd via de verschillende communicatiekanalen die tot de beschikking 
van Westland Kaasspecialiteiten B.V. staan zoals - doch niet beperkt tot - de 
Facebook pagina - www. facebook.com/maaslander    

• De Actievoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn terug te vinden op www. 
facebook.com/maaslander    

• Door deelname aan deze Actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze 
actievoorwaarden en verklaart de deelnemer akkoord te zijn met deze voorwaarden. 

• De Actie “Maaslander facebook testpanel” loopt van 23 april 2014 tot en met 13 mei 
2014. Na deze datum is deelname aan de Actie niet meer mogelijk. 

• Westland Kaasspecialiteiten B.V. is gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 
Voorwaarde 
 

Deelname aan de Actie 
Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die tijdens de  Actieperiode woonachtig 
is in Nederland en de beschikking heeft over een Nederlandse bank- 
of girorekening. 

• De deelnemer die jonger is dan 16 jaar, dient schriftelijke toestemming te hebben 
van Zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor 
deelname Aan deze actie en voor het ontvangen van het aankoopbedrag. 

• Uitgezonderd alle werknemers van Westland Kaasspecialiteiten B.V. en direct of 
indirect bij deze Actie betrokken derden. 

• Per adres/deelnemer kan een keer worden deelgenomen aan de Actie. 
 
Deelname aan de Actie kan geschieden via Facebook 

 Deelnemer kan zich aanmelden voor de Actie via Facebook door op de Facebook 
pagina van Maaslander de button ‘Test mee!’ aan te klikken.  

 Uit het aantal via Facebook aangemelde deelnemers zal Westland Kaasspecialiteiten 
B.V. half mei 2014 de 5000 deelnemers aan het testpanel selecteren. 

 
Deelnamewijze 
 
1: Bezoek de Testpanel Facebook applicatie op de aan u gecommuniceerde URL en vul de 
gevraagde gegevens in. 
 
2:Wanneer u geselecteerd wordt als tester van het product dan ontvangt u van ons een 
e-mail. Vervolgens kunt u het product in de winkel kopen en vervolgens uitproberen. 
 

http://www.maaslander.nl/verzachtdewinter
http://www.maaslander.nl/verzachtdewinter
http://www.maaslander.nl/verzachtdewinter


3: Wanneer u het product uitgeprobeerd heeft kunt u, op een per email verzonden URL, uw 
testervaringen delen. Nadat u het evaluatieformulier heeft ingevuld verschijnt er een knop 
die u leidt naar de ‘geld terug’ Facebook applicatie.  
 
4: Vervolgens wordt u een vraag gesteld over de verpakking. Indien u deze vraag goed 
beantwoord, wordt uw geld terug verzoek gehonoreerd. 
 
5. Het bedrag (max € 3,05) wordt binnen 3 weken gestort op het opgegeven bank- of 
girorekeningnummer.  

 
• Alleen inzendingen met een volledig en juist ingevulde gegevens worden verwerkt.  

 
• Bij een niet‐conforme deelname vervalt het recht op vergoeding.  
 
 
Aansprakelijkheid 
• Westland Kaasspecialiteiten B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden 

zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die samenhangt 
met deelname aan de Actie. 

• Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Voorwaarden, kunnen Westland 
Kaasspecialiteiten B.V niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze 
een (schade)verplichting voor Westland Kaasspecialiteiten B.V. in het leven roepen. 

• Westland Kaasspecialiteiten B.V kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die 
zou ontstaan bij niet of slecht functioneren van de Maaslander facebook pagina. In 
geval van storingen zal Westland Kaasspecialiteiten B.V haar uiterste best doen om 
deze zo spoedig mogelijk te (doen) verhelpen. 

 
 
Persoonsgegevens en privacy 
• De door deelnemer ingevulde gegevens op het deelnameformulier van de facebook app, 

zullen uitsluitend worden opgenomen in de database van Westland 
Kaasspecialiteiten B.V. om de geselecteerde deelnemers op de hoogte te stellen van 
hun deelname. Bovendien zullen alle niet deelnemers eenmaal van Westland 
Kaasspecialiteiten B.V een e-mail ontvangen waarbij hen een bon wordt verstrekt die 
recht geeft op een korting van €1, =  bij aankoop van één van de in de e-mail 
vermeldde Maaslander producten. 

• De Wet Bescherming Persoonsgegevens zal daarbij in acht worden genomen. 
• Westland Kaasspecialiteiten B.V is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de Actie en de wijze van 
gebruik van deze persoonsgegevens als in punt 1 van dit artikel. 

• De door deelnemers verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden beschikbaar 
worden gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Actie. 

• Deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn 
gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn of haar persoonsgegevens en van 
het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt overeenkomstig deze Voorwaarden 
door Westland Kaasspecialiteiten B.V. 

 



Slotbepalingen 
• Westland Kaasspecialiteiten B.V. behoudt zicht het recht voor om inzendingen en 

deelnames aan de Actie die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van 
deelname uit te sluiten. 

• Westland Kaasspecialiteiten B.V. behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of 
de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving en opgaaf van reden te wijzigen. 

• Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie daarvan mag worden verveelvoudigd 
dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Westland 
Kaasspecialiteiten B.V. 

• In gevallen waarin de Voorwaarden niet voorzien beslist Westland Kaasspecialiteiten B.V. 
• Eventuele vragen over deze Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan Westland 

Kaasspecialiteiten B.V. – t.a.v. Consumentenservice – Postbus 13 – 1270 AA Huizen of 
via telefoonnummer 0800- 2355227 of consumentenservice@westland-kaas.nl. 

• Westland Kaasspecialiteiten B.V. kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen; het is dan 
ook aan te raden om deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen. 

• Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of 
voortvloeiend uit deze Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Amsterdam. 

 
Opgemaakt door Westland Kaasspecialiteiten B.V., april 2014 
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