Actievoorwaarden 3M™ ASD Website Quiz
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “3M ASD Website Quiz” (hierna: de “Actie”) welke wordt
aangeboden door: 3M Belgium NV/SA, gevestigd te Hermeslaan 7, 1831, Diegem, België , hierna: “3M”.
Artikel 1. Algemeen
1.1 Iedereen, behalve de personen genoemd in artikel 1.2, is gerechtigd mee te doen aan de Actie.
1.2 Uitgesloten van deelname zijn minderjarigen tot 18 jaar en medewerkers van 3M (inclusief
dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen of ingehuurde bedrijven) en personen die
niet woonachtig zijn in België.
1.3 Deelnemen aan de Actie kan door het beantwoorden van quizvragen op de website
www.3M.be/abrasives. De werking van de Actie wordt uitgelegd in Artikel 5.
1.4 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze
Actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die 3M neemt om het goede verloop van deze Actie te
garanderen.
1.5 Deze Actievoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende deze Actie zijn na te lezen op
www.3M.be/abrasives.
Artikel 2. Gegevens
2.1 Bij deelname zal u worden verzocht enkele persoonsgegevens, zoals naam, adres en e‐mailadres te
verstrekken. Deze gegevens worden slechts gebruikt om u op de hoogte te brengen van de uitslag van de
Actie. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de bepalingen van de geldende
privacywetgeving.
2.2. Door deelname aan de Actie en indien u winnaar bent van één van de prijzen geeft u toestemming
aan 3M om uw naam als winnaar openbaar te maken op de website van 3M en in de digitale
nieuwsbrief, de e‐News Industry. 3M is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer(s).
Artikel 3. Actieperiode
3.1. De Actie loopt van 15 januari 2013 tot en met 15 maart 2013 (sluiting om 23.59 uur). Deelnames na
15 maart 2013, 23.59 uur zijn niet geldig.
Artikel 4. Prijzen
4.1 Gedurende de Actieperiode zijn er verschillende prijzen te winnen. Er is één (1) hoofdprijs, bestaande
uit een iPod Touch. Daarnaast is er een tweede prijs, bestaande uit een Digitale Fotolijst en driemaal een
derde prijs, bestaande uit een 3M Fuel XP Safety Zonnebril.
4.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
4.3 Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet
uitreiking van een prijs, vervalt deze aan 3M, zonder enige vorm van vergoeding of compensatie aan de
winnaar.

Artikel 5. Werking actie
5.1 Gedurende de Actieperiode kunnen bezoekers aan de websites www.3M.be/abrasives quizvragen
beantwoorden. Het gaat om 3 meerkeuzevragen. Uit de deelnemers die op alle vragen het juiste
antwoord hebben gegeven, worden middels een geautomatiseerd systeem “at random” de winnaars
vastgesteld.
5.2 De winnaars worden door 3M in kennis gesteld via e‐mail.
5.3 De prijzen zullen uiterlijk 30 kalenderdagen na het verstrijken van de Actieperiode (zie Artikel 3.
Actieperiode), overhandigd of verstuurd worden.
5.4 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1. 3M, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
6.2 Meer specifiek zijn 3M, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk
voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met
het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie.
6.3 3M, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige
aanvullende uitgaven die u eventueel dient te maken in verband met deelname aan de Actie.
Artikel 7. Rechten 3M
7.1 3M behoudt zich het recht voor om de Actie en elk onderdeel van de website naar eigen goeddunken
en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
7.2 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 3M.
7.3 Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden
uitgesloten.
Artikel 8. Klachten of geschillen
8.1 Eventuele klachten of verzoeken kunnen schriftelijk worden gericht aan 3M Belgium NV/SA, t.a.v.
Dhr. B. Verreydt, Hermeslaan 7, 1831, Diegem, België en dit uiterlijk 30 kalenderdagen na het
beëindigen van de Actie. De poststempel dient als bewijs. Elke klacht of verzoek tot informatie die na
deze termijn verstuurd werd, of die niet per post verstuurd werd, zal niet in aanmerking genomen
worden.
8.2 Op deze Actie is Belgisch recht van toepassing. De rechtbank te Brussel is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen.

