Actievoorwaarden Agency Manager
1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd op de site Agencymanager.be,
hierna te noemen "Agency Manager".
1.2 Agency Manager wordt georganiseerd door Happiness Brussels, met maatschappelijke zetel
te Steenkaai 42, 1800 Vilvoorde en met ondernemingsnummer 0876.054.114 (hierna:
"Happiness").
1.3 Agency Manager is toegankelijk voor alle inwoners van België die ouder zijn dan 18 jaar. De
volgende zijn niet uitgesloten van deelname doch wel van winst: (a) werknemers van
Happiness of haar agenten en hun eerste en tweede graad familieleden, alsook (b)
iedereen die professioneel direct of indirect verband houdt met de wedstrijd en hun
gezinsleden.
1.4 Een deelnemer kan maar één keer deelnemen aan Agency Manager. Vanaf twee
deelnames worden alle deelnames nietig verklaard.
1.5 Deelname aan Agency Manager gebeurt online (via de website agencymanager.be).
2. Agency Manager – deelname en prijzen
2.1 Agency Manager loopt van 6 juni 2017 tot en met 16 juni 2017 23.59 uur (hierna: 'de
Actieperiode'). Inzendingen ontvangen na deze datum zijn uitgesloten van deelname en
zullen niet in aanmerking worden genomen.
Van 17 juni tem 25 juni 2017 loopt Cannes Lions 2017 en worden dagelijks de punten van de
Cannes Lions winnaars bijgewerkt in de deelnemende fictieve agencies op Agency
Manager. Op 26 juni 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt.
2.2 Agency Manager wordt via de volgende communicatiekanalen gecommuniceerd:
agencymanager.be, social media (Facebook, Twitter,…), MM (online) en e-mail.
2.3 De deelnemers aan Agency Manager kunnen de volgende prijs winnen:
Eeuwige roem, met een eigen cover-issue van MM Magazine.
2.4 Deelname aan Agency Manager verloopt als volgt:
a) Gedurende de Actieperiode kunnen deelnemers een eigen advertising agency starten
op agencymanager.be. Zij voegen hiervoor mensen toe uit de lijsten op de website.
b) Tijdens Cannes Lions 2017 wordt gekeken hoe goed je ‘werknemers’ gescoord hebben
daar en wordt op basis daarvan punten toegekend.
2.5 De puntentelling is als volgt:
- shortlist: + 1
- bronze: + 3
- silver: + 5
- gold: + 7
- grand prix/titanium: + 10
De punten van de twee personen die in de corner office gezet zijn, tellen dubbel.
2.6 Er zal één winnaar zijn. Deze wordt hiervan op 26 juni 2017 met een e-mail op de hoogte
gesteld. In geval van ex aequo wint diegene die het minst gespendeerd heeft van zijn/haar
budget. Als er ook daarna nog een ex aequo is, wint die persoon die het eerst zijn/haar
agency aanmaakte.
2.7 Indien de winnaar niet kan worden bereikt of indien de winnaar niet binnen de 2 dagen na
de kennisgeving bevestigt zijn prijs te aanvaarden, behoudt Happiness zich het recht voor
om een andere winnaar te selecteren. De oorspronkelijke winnaar verliest dan zijn recht op
de prijs.
2.8 De prijs kan niet worden geruild en de prijs kan niet worden overgedragen aan derden.
2.9 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissingen van Happiness zijn
definitief en bindend in alle opzichten ten aanzien van alle deelnemers.

1.

Persoonsgegevens

1.1 Met het ingeven van zijn/haar persoonsgegevens geeft de deelnemer uitdrukkelijk de
toestemming zijn of haar naam te vermelden in een e-mailing om de winnaar bekend te
maken.
1.2 Door deelname aan Agency Manager gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van
zijn of haar persoonsgegevens die de deelnemer achterlaat op agencymanager.be met
het oog op de organisatie en administratieve afhandeling van Agency Manager. Alle
persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (de ‘Privacywet’) vertrouwelijk worden behandeld. Happiness zal geen
persoonsgegevens van de deelnemer aan derden verstrekken zonder voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de betreffende deelnemer.
1.3 Na schriftelijke aanvraag, kan de deelnemer Happiness verzoeken om deze
persoonsgegevens te consulteren en eventueel aan te passen of te verbeteren.
1.4 De deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct en volledig
zijn. Onjuiste of onvolledige verstrekking van persoonsgegevens worden niet in behandeling
genomen en zijn uitgesloten van deelname aan Agency Manager.
1.5 Te allen tijde behoudt Happiness zich het recht voor om deelnemers met ongeldige of valse
gegevens of ongeldige of valse persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

2.

Overige bepalingen

2.1 Als Happiness een vermoeden heeft dat de deelnemer of een derde partij in strijd handelt
met deze voorwaarden of als er een vermoeden is van bedrog, misleiding, fraude of
onrechtmatige beïnvloeding van Agency Manager, of indien u vaker dan één keer aan
Agency Manager deelneemt, behoudt Happiness zich het recht voor om (naar eigen
goeddunken en zonder opgave van redenen) een deelnemer, een inzending of persoon te
diskwalificeren die redelijkerwijs verantwoordelijk is voor of medeplichtig aan een dergelijke
activiteit.
2.2 Happiness is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten of uitgaven van de
deelnemers in verband met of met betrekking tot deelname aan Agency Manager.
Eveneens is elke verantwoordelijkheid uitgesloten die ontstaat ten gevolge van technische
problemen op de website agencymanager.be of diens netwerk, alsook de problemen
ontstaan omwille van een gebrekkige internetverbinding door de deelnemer of de website.
2.3 Happiness is niet aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit deelname aan
Agency Manager of de door Happiness verstrekte prijs, behoudens schade die het
rechtstreeks gevolg is van opzet of zware fout vanwege Happiness.
3.

Toepasselijk recht / geschillen

3.1 In geval van een geschil is de beslissing van Happiness definitief en bindend. Er zal niet
worden gecorrespondeerd over het beheer of het resultaat van Agency Manager.
3.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een
andere bevoegde instantie nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt die bepaling
geacht te zijn geschrapt en blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.
3.3 Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in alle opzichten in
overeenstemming met de wetten geldend in België. Uitsluitend de Nederlandstalige
rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met
deze voorwaarden.
3.4 Klachten of vragen met betrekking tot de voorwaarden en Agency Manager kunnen
schriftelijk worden gericht aan info@agencymanager.be

