Actievoorwaarden Danio romige kwark App Jouw Smaak actie
1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden (verder te noemen de ‘’Actievoorwaarden’’) zijn
van toepassing op de actie Danio App Jouw Smaak (hierna ‘’Actie’’)
van Danone Nederland B.V. (hierna: ‘’Danone’’), geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel (11016670), gevestigd aan de Zonnebaan
21, 3542 EB te Utrecht.
1.2 De Actie heeft als doel om mensen hun droomsmaak Danio romige
kwark te laten insturen. Danone kiest 2 smaken uit waarop gestemd
kan worden en de smaak met de meeste stemmen die wint. Deze
smaak zal eind 2022 in het Danio assortiment als limited edition
worden opgenomen. Degene die deze smaak als eerste heeft
ingestuurd wint €10.000,- en mag daarnaast kiezen aan welk van de
door Danone geselecteerde Goede Doelen Danone €10.000,doneert.
1.3 Je kan van 18 oktober 2021 tot en met 2 december 2021 deelnemen
aan de Actie.
1.4 Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze
voorwaarden. Door deel te nemen aan de Actie, gaat de deelnemer
akkoord met deze voorwaarden.
1.5 Danone behoudt zich het recht ten allen tijde, zonder opgaaf van
reden de Actie te beëindigen en/of de Actievoorwaarden zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Danone
tegenover de Deelnemers is gehouden tot vergoeding van eventuele
schade. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking
of wijziging van de Actie zal door Danone bekend worden gemaakt
via de actiewebsite. Een herziene versie van de voorwaarden zal op
de website van Danone worden geplaatst, voorzien van een
wijzigingsdatum.
1.6 Danone behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar
frauduleus of onrechtmatig lijken van deelname uit te sluiten.
2. Deelname
2.1 Deelnemers kunnen meerdere keren deelnemen aan deze Actie door
verschillende smaken in te sturen. Eenzelfde smaak mag echter maar
eenmalig worden ingestuurd vanuit hetzelfde telefoonnummer.
2.2 Deelname is op basis van telefoonnummer waarmee de smaak is
ingestuurd, niet op basis van naam.
2.3 Deelname kan uitsluitend via whatsapp door een smaak te sturen
naar het nummer 06 27332333.
2.4 De smaak kan worden gestuurd in geschreven tekst (“aardbei”) of in
emoticons ( ) of een combinatie van beide.

2.5
2.6
2.7
2.8

Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan in Nederland
woonachtige personen die achttien (18) jaar of ouder zijn.
Danone medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
De twee finalisten ontvangen uiterlijk 23 januari 2022 persoonlijk
bericht met nadere toelichting.
Deze twee finalisten zijn de mensen die eigenaar zijn van het
telefoonnummer van waaruit als eerste de twee - door Danone
aangewezen - winnende smaken zijn ingestuurd. Een van deze
smaken zal uiteindelijk winnen na de volgende stem ronde.

3. Actieopzet
3.1 Na 2 december kunnen er geen smaken meer worden ingestuurd.
Danone zal hier een melding van maken op de actiewebsite
www.danio.nl/appjouwsmaak.
3.2 Om op een geldige manier deel te nemen aan de Actie, moet de
deelnemer de volgende procedure doorlopen en een Whatsapp
account hebben of aanmaken:
A) De deelnemer scant de QR-code van de Actie, te vinden op de
diverse point of sales materialen in de supermarkt (AH en
Jumbo) of via de bijgaande actie banner op deze site en/of via
de actiebanners die zichtbaar zullen zijn op sociale media
(Facebook & Instagram) gedurende de Actieperiode. Na het
scannen van de QR-code komt de deelnemer in een Whatsapp
gesprek met het juiste telefoonnummer, waar de deelnemer zijn
of haar Danio smaak kan appen (tekst en/of emoticons).
3.3 Er zijn 2 rondes in deze Actie: ronde 1 is het insturen van smaken
waarbij er twee finalisten worden uitgekozen die door gaan naar
ronde 2 waarbij er gestemd kan worden en de smaak met de meeste
stemmen de uiteindelijke winnaar is.
3.4 De ontwikkelde smaken naar aanleiding van de inzendingen zijn
eigendom van Danone. Danone staat vrij om de ingestuurde smaken
te ontwikkelen en op de markt te brengen zonder vergoeding hiervoor
te betalen buiten het prijzengeld om.
4. Finalisten van deze ronde ‘app jouw smaak’
4.1
4.2

De twee finalisten ontvangen uiterlijk 23 januari 2022 persoonlijk
bericht met nadere toelichting.
Danone kiest de twee smaken die naar de finale gaan op basis
van verschillende factoren zoals productiemogelijkheden, smaak,
passend bij Danio romige kwark en het aantal inzendingen van
deze smaak.

4.3

4.4

Als vanuit meerdere telefoonnummers dezelfde winnende smaak
is ingestuurd dan wint degene die deze smaak als eerste heeft
ingestuurd.
De finalisten worden gekozen op basis van telefoonnummer en
niet op basis van persoon.

5. Winnaar van de ronde ‘stem op jouw smaak’
5.1

5.2

5.3
5.4

•

•

•

Op de twee finale smaken kan van 17 januari tot 20 maart 2022
gestemd worden. Je kunt per persoon een keer stemmen. De
finale smaak die de meeste stemmen krijgt is de winnaar van de
Actie en zal daadwerkelijk gemaakt gaan worden als Danio
Limited Edition. De winnaar van de Actie ontvangt €10.000,-.
Danone betaalt hierover de kansspelbelasting. Daarnaast mag de
winnaar tussen een aantal - door Danone geselecteerde - Goede
Doelen kiezen waar Danone ook €10.000,- aan doneert.
Danone heeft volledige vrijheid met betrekking to de uiteindelijke
vormgeving / productie van de smaak, maar het zal gebaseerd
worden op de winnende smaak.
De winnaar van de Actie ontvangt uiterlijk 30 april 2022 persoonlijk
bericht met nadere toelichting.
De tweede finalist die niet de Actie wint, ontvangen €1.000,-.
Danone betaalt hierover de kansspelbelasting. Daarnaast mag hij
of zij tussen een aantal - door Danone geselecteerde - Goede
Doelen kiezen waar Danone ook €1.000,- aan doneert.

6. Privacy
Danone verwerkt de persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van
deze Actie uitsluitend om telefonisch contact op te kunnen nemen met de
finalisten en de winnaar. Gedurende de Actieperiode zullen wij uw
telefoonnummer en ingestuurde smaak inzien en opslaan. Na afloop van de
Actieperiode zullen alle telefoonnummers verwijderd worden. Ingestuurde
smaken blijven in bezit van Danone. U leest meer over het gebruik van uw
persoonsgegevens in de Privacyverklaring, zoals vermeld
op www.danio.nl/appjouwsmaak
7. Aansprakelijkheid
Deelname aan de Actie geschiedt op eigen risico. Danone en daar aan
gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade
voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de
informatie op de actiewebsite of enige hieraan gelinkte site.
Danone is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit
overeenkomst, voor eventuele gevolgschade voortvloeiende uit de Actie
en/of daarmee samenhangende rechtshandelingen.

•

•

•
•

•

•

Danone is niet aansprakelijk voor druk- en/of zetfouten op het
promotiemateriaal of de actiewebsite.

8. Slotbepalingen
Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst,
afbeeldingen en andere materialen op de actiewebsite zijn eigendom van
Danone. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden
verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming
van Danone.
In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit
worden genomen door Danone.
Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, zullen organistoren een vervangende bepaling
vaststellen en die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Voor extra informatie en eventuele meldingen met betrekking tot de Actie,
kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Danone via 0307105000
De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt
deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Danone afdeling.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 8 oktober 2021.

