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Artikel 1 Algemene inhoud van de actie
1. Elke blogger is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Hartman en de juryleden.
3. De ingezonden designs worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit Reina Albinus
(hoofredacteur Tuincomfort en vakspecialist), Alex Speelman (trendwatcher interieur) en Stefanie
Semmekrot (Marketing Manager Hartman).
4. De winnaar van deze actie wint 6 Sophie Studio stoelen (basiskleur wit) die gewrapped zullen
worden met het door hem of haar eigen ontworpen design, met hierbij een matchende tafel die door
Hartman zal worden bepaald.

Artikel 2 Hoe en wanneer kunt u meedoen?
1. De actieperiode loopt van 1 november t/m 15 december 15.00 uur.
2. U kunt deelnemen via de zuilen die te vinden zijn op de Hartman stand tijdens het meet the
blogger event of thuis via je eigen desktop. De persoonsgegevens die bij deze actie worden
vergaard worden door Hartman opgeslagen in een database en kunnen in het verlengde van deze
actie worden gebruikt om consumenten te benaderen, één en ander conform het verwoorde privacy
beleid (zie artikel 7).

Artikel 3 Intellectueel eigendom
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom (zoals auteursrechten, naburige rechten en
dergelijke) ten aanzien van het ingezonden ontwerp van de customized Sophie berusten bij
Hartman. Hartman mag de ingezonden ontwerpen gebruiken in het kader van de wedstrijd en voor
promotionele doeleinden van haarzelf, tijdens en na de wedstrijd. Een deelnemer kan zodoende
nooit aanspraak maken op het ontwerp en of een financiële tegemoetkoming – ongeacht het
ontwerp wint of niet. Het ingezonden ontwerp wordt en blijft eigendom van Hartman zonder dat
daarvoor een tegenprestatie verlangd kan worden in welke zin dan ook.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Hartman, alsmede door haar ingeschakelde personen en/of derden kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.
Hartman kan de actie op elk gewenst moment terugtrekken.
Artikel 5 Privacy- en Cookiebeleid
Hartman is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en
bezoekers van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die Hartman
over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hartman houdt zich daarbij aan alle toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor
de verwerking van de persoonsgegevens is Hartman. Via marketing@hartman.nl kunt u altijd
contact opnemen met Hartman.

Artikel 6 Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over de actie of over de website, neem dan contact met ons op
via marketing@hartman.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag en/of opmerking.
Artikel 7 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen, zonder opgaaf van reden, te allen tijde door ons aangepast worden.
2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen
dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij
zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en
privacyverklaring van toepassing. Deze zijn te vinden op
https://hartman.nl/media/documents/privacyverklaring.pdf.
4. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit
voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter.
Artikel 8
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotieacties die door Hartman georganiseerd en
gepubliceerd worden op o.a. de online (Social Media) kanalen van Hartman.
2. Deelnemers gaan ermee akkoord dat bij winst hun naam en het ontwerp bekend worden gemaakt
via de onlinekanalen van Hartman.
3. Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Hartman zijn niet aansprakelijk voor
enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotieactie.
4. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op
geen enkele wijze een verplichting voor Hartman.
5. Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of
kennisgenomen van de voorwaarden.

