Algemene Voorwaarden voor door SETAR georganiseerde Acties waaraan een
Prijsuitreiking is verbonden.
1. Door de deelname aan een door SETAR georganiseerde wedstrijd, loterij,
campagne (verder aan te geven met “Actie”) , waaraan een Trekking en
Prijsuitreiking is verbonden zij het in goederen, geld of tegoeden gaat de
deelnemer zonder enig voorbehoud akkoord met deze Voorwaarden. Deelnames
die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn ongeldig.
2. Aan Acties welke door SETAR worden georganiseerd kunnen in het algemeen
alle klanten van SETAR deelnemen die op Aruba domicilie hebben, met
uitzondering van SETAR werknemers of werknemers van dochter ondernemingen
van SETAR en hun gezin (in de samenstelling van man, vrouw en kinderen),
tenzij anders aangegeven in aanvullende bepalingen en aanwijzingen.
3. SETAR behoudt zich het recht voor om de deelname gerechtigdheid van
deelnemers te controleren. Daartoe mag SETAR informatie verlangen welke
redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht om de deelnamegerechtigdheid te
verifiëren. De Prijsuitreiking kan worden aangehouden totdat naar het oordeel van
SETAR kan worden vastgesteld dat de deelname van de aspirant winnaar
gerechtigd is. In het geval dat de deelname, hetgeen enkel en alleen naar
beoordeling van SETAR staat, niet gerechtigd wordt bevonden, dan komt de
deelname te vervallen en zal de Prijs worden in getrokken of aan een andere
winnaar worden uitgereikt, die conform de regels van de betreffende deelname
hiervoor in aanmerking komt.
4. De deelname is geldig voor de periode tot aan de aangegeven laatste datum welke
hiervoor is aangegeven bij de aanvang van de Actie. Deelneming na deze datum is
ongeldig en doet niet mee aan de Prijsuitreiking.
5. Instructies welke worden aangegeven bij de aanvang van de Actie vormen een
integraal onderdeel van de voorwaarden van de Trekking en zijn mede bepalend
in het geval van een geschil.
6. De winnaar zal worden gekozen uit alle geldig bevonden deelnames. Elke
winnaar zal binnen redelijke tijd na de Trekkingdatum hierover worden bericht
hetzij via email, sms, aankondiging op een daartoe aangegeven website, telefoon
of post. De Prijsuitreiking wordt gedaan onder de voorwaarde van acceptatie van
de Prijs. Indien de deelnemer onbereikbaar is gedurende een termijn van 30
dagen na de Trekkingsdatum of indien de winnaar een verkeerd adres,
telefoonnummer of emailadres heeft opgegeven dan vervalt de verplichting tot
Prijsuitreiking. Mede deelnemers kunnen hier echter geen rechten op doen gelden.
7. SETAR behoudt zich het recht voor om vervangende prijzen uit te reiken indien
de aangeven prijzen buiten haar om liggende redenen niet (meer) beschikbaar
zijn. Contant geld of kredieten of tegoeden worden niet als vervangende Prijs
verstrekt. Geen van de Prijzen zijn overdraagbaar en worden enkel en alleen
persoonlijk uitgereikt aan de deelnemer die als winnaar te voorschijn komt.
8. SETAR is niet aansprakelijk voor incorrect of onvolledig ingevulde, verloren of te
laat ingediende deelname formulieren of ontbreken van andere documenten die op
de Trekking van toepassing zijn.

9. In het geval van fraude, misbruik en of fouten welke van invloed zijn op de
juistheid van de Trekking waaronder ook begrepen het geval dat er meer Prijzen
zijn uitgegeven dan dat er beschikbaar zijn, behoudt SETAR zich het recht voor
om de Actie en Prijsuitreiking stop te zetten of op te schorten, en de voorwaarden
aan te passen, het bericht aan de winnaar nietig te verklaren, en/of de beschikbare
Prijzen te verloten tussen alle ongeldig verklaarde winnaars.
10. De winnaar is verplicht om deel te nemen aan activiteiten om publiciteit te geven
aan de Actie en het is een voorwaarde tot deelname dat de winnaar erin toestemt
dat van betrokkene de naam en foto’s worden gepubliceerd van de Prijsuitreiking.
Deelnemer doet bij voorbaat hiertoe afstand van portret recht.
11. Door deelname aan een Actie geven deelnemers toestemming dat gegevens van
de deelnemers kunnen worden verzameld, bewaard en gebruikt tot het
administreren en bepalen van de Prijsuitreiking.
12. SETAR’s beslissing is een eindbeslissing en staat niet open ter discussie.
13. SETAR behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk willekeurig
moment een reeds ingezette Actie uit te stellen of niet meer te laten doorgaan of te
herzien (wijzigen) en de voorwaarden van deelname aan te passen zonder
voorafgaande berichtgeving. Door te blijven deelnemen aan een dergelijke
aangepaste Actie gaat de deelnemer zonder enig voorbehoud akkoord met de
herziene versie en voorwaarden.
14. Op ieder door SETAR georganiseerde Actie en de daaraan verbonden instructies
en voorwaarden is het Arubaanse recht van toepassing en geschillen welke daaruit
mochten ontstaan dienen te worden voorgelegd aan het Gerecht in Eerste Aanleg
op Aruba.

