
ACTIEVOORWAARDEN GROLSCH – BEUGEL ONTWERPWEDSTRIJD 
 
Algemeen: 
• Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. (“Grolsch”), in 
samenwerking met Absolutely Fresh B.V. v=(“Absolutely Fresh)” , organisator van Freshtival; 
• Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Op 
deze actie zijn tevens de privacy voorwaarden van de Grolsche website van toepassing. Zie voor deze 
voorwaarden http://www.grolsch.nl/. Hierna de actievoorwaarden en privacy voorwaarden tezamen te 
noemen:“Voorwaarden”; 
• Deelnemers dienen 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn; 
• Grolsch is te allen tijde gerechtigd de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal 
alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel 
anderszins gecommuniceerd worden; 
• Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie 
stopzetten, wijzigen of opnieuw starten; 
• Vragen en of opmerking met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan 
info@absolutelyfresh.nl of mkt@grolsch.nl; 
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 
 
 
Actie: 
• Maak een ontwerp voor een Grolsch Beugel fles en maak daarmee kans dat jouw ontwerp op een 
gelimiteerde oplage Grolsch 45cl beugels komt te staan die beschikbaar zullen zijn voor en tijdens het festival. 
Wordt jouw ontwerp gekozen, dan krijg je 10 jaar lang gratis toegang tot Freshtival festival voor 2 personen 
(exclusief consumpties).  
• Absolutely Fresh en Grolsch maken naar eigen inzicht een keuze uit de verschillende ingezonden ontwerpen. 
Het is mogelijk dat het ontwerp aangepast wordt om het gereed te maken voor het sleeven van de beugels.  
• De actie loopt van 16-02-2018 t/m 01-03-2018 tot 23:59 uur; 
• Deelname aan de actie is gratis. De kosten voor het maken en opsturen van het ontwerp komen voor eigen 
rekening van de Deelnemer; 
• Deelnemers mogen zo vaak meedoen als ze willen, maar niet meermaals met hetzelfde ontwerp 
 
Vereisten 
• Zorg dat je het ontwerp via e-mail verstuurd naar info@absolutelyfresh.nl, met daarbij je contactgegevens, 
inclusief je geboortedatum. Grote bestanden kun je meesturen via wetransfer.com. 
• Het ontwerp dient een file te zijn op ware grootte en 300dpi. Het ontwerp dient aangeleverd te worden als 
bestandstype: PDF, JPEG, TIFF of AI; 
• Alle eventueel in het ontwerp afgebeelde personen dienen minimaal 25 jaar te zijn en mogen ook niet 
zichtbaar jonger lijken dan 25 jaar. Deelnemer zal op eerste verzoek aantonen dat de betreffende 
persoon/personen die wordt/worden vertoond deze minimale leeftijd heeft/hebben; 
• Deelnemer is ermee bekend dat op beeldmaterialen van derden auteursrechten en/of portretrechten kunnen 
rusten. Deelnemer zal voor het ontwerp alleen materiaal gebruiken dat hij/zij zelf heeft vervaardigd en 
waarvoor hij/zij alle benodigde rechten heeft; 
• Het ontwerp mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde bierconsumptie tonen, suggereren of 
stimuleren en/of een situatie illustreren die aanzet tot risicovol, gewelddadig of agressief gedrag of die 
gedragingen aanmoedigen; 
• Het ontwerp zal niet in strijd mogen zijn met de goede smaak, het fatsoen, of afbreuk doen aan 
de menselijke waardigheid en integriteit; 
• Het ontwerp zal eveneens niet aantrekkelijk voor kinderen mogen zijn en geen afbeeldingen 
van voertuigen bevatten, daar alcohol en verkeer niet samen gaan. 
 
Intellectueel eigendom: 
• Deelnemer verleent om niet aan Absolutely Fresh en Grolsch een onherroepelijke eeuwigdurend 
en wereldwijde, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om het ingezonden ontwerp, 
met het oog op (commercieel) gebruik, geheel of gedeeltelijk openbaar te maken via elk willekeurig medium, al 
dan niet na het bewerken en/of verwerken door Grolsch en/of Absolutely Fresh van (delen/fragmenten van) het 
ontwerp (“Licentie”); 



• De Licentie is uitdrukkelijk niet beperkt tot onderhavige actie. De Licentie ziet expliciet op alle activiteiten van 
Grolsch en/of Absolutely Fresh ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten van het merk: “Grolsch” 
en/of Absolutely Fresh  in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook, ongeacht het ingezonden 
ontwerp het winnende ontwerp is. 
• Deelnemer verklaart en garandeert dat het ontwerp over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, 
instemming en toestemming beschikt, derhalve geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden bevat 
en/of materiaal bevat waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of 
publiciteitsrechten), zodanig dat Absolutely Fresh en Grolsch in staat worden gesteld de ingezonden ontwerpen 
te gebruiken overeenkomstig de Licentie; 
• Bij twijfel of Deelnemer gerechtigde is op delen van het ontwerp zal Deelnemer hiertoe op 
eerste verzoek de noodzakelijke toestemmingen overleggen. 
 
Aansprakelijkheid: 
• U gaat ermee akkoord dat alleen u (jegens Absolutely Fresh, Grolsch en anderen) verantwoordelijk bent voor 
het ontwerp en dat Absolutely Fresh en Grolsch geen verantwoordelijkheid dragen voor enige niet-nakoming 
van uw verplichtingen jegens derden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Absolutely Fresh 
of Grolsch eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming. U vrijwaart derhalve Absolutely Fresh en Grolsch 
en de door haar ingeschakelde derden voor claims van derden met betrekking tot het schenden van 
(intellectuele eigendoms-) rechten van derden; 
• Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch en Absolutely Fresh aan het beheer van haar website 
besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Grolsch en Absolutely Fresh zijn niet aansprakelijk 
voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de 
website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het 
ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden; 
• Grolsch, Absolutely Fresh, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door 
Grolsch en Absolutely Fresh betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige 
schade direct of indirect in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of verlies van het ingezonden ontwerp; 
 
Gegevens: 
• Alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen door Absolutely Fresh en 
Grolsch worden bewaard en gebruikt ter uitvoering van deze actie, alsmede voor het (kunnen) gebruiken van 
de Licentie. 
• U stemt er uitdrukkelijk mee in dat ter uitvoering van de actie en ter uitoefening van de (sub)Licentie delen 
van uw persoonsgegeven verstrekt kunnen worden aan derden, doch uitsluitend voor het doel waarvoor de 
Licentie is verstrekt; 
• U stemt er eveneens mee in dat Grolsch en Absolutely Fresh gerechtigd zijn (maar niet verplicht) 
- in het kader van deze actie - de namen van de deelnemers openbaar te maken, waaronder 
uitdrukkelijk begrepen via www.grolsch.nl, www.freshtival.nl, sociale media, de beugels en of de media; 
 
Toepasselijk recht en geschillen: 
• Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing; 
• In het geval van tegenstrijdigheden tussen de actievoorwaarden en de privacy voorwaarden 
prevaleren de actievoorwaarden; 
• Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo. 


