
I. Algemene voorwaarden voor deelname 

Deze actie is op geen enkele manier verbonden met Instagram en wordt op geen 
enkele manier ondersteund of gecontroleerd door Facebook of Instagram en zij 
houden hier ook geen toezicht op. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 
40589 Düsseldorf (hierna te noemen “Henkel”) en Mado, Frans Baetenstraat 44, 
2100 Antwerpen, België., niet Facebook of Instagram, zijn de ontvangers van de 
door u verstrekte informatie. Alle vragen, opmerkingen en klachten dienen te 
worden gericht aan Henkel, niet aan Facebook of Instagram. 

Indien u aan de actie deelneemt via Instagram, kunnen uw persoonlijke 
gegevens (bijvoorbeeld IP-adres en cookie-ID) door Instagram direct van u 
worden verzameld en gebruikt voor doeleinden van Instagram. Dit kan ook in de 
VS plaatsvinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken 
van persoonlijke gegevens, waaronder het instellen van cookies. Meer informatie 
over de exacte gegevensverwerkingsprocessen, bewaartermijnen en 
verwerkingsdoeleinden vindt u op de website van Instagram. Het 
gegevensbeschermingsbeleid van Facebook, Inc. kan hier worden gedownload 
[https://www.facebook.com/full_data_use_policy]. 

1. Proces en uitvoering van de wedstrijd 

De organisators van de wedstrijd zijn Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 
40589 Düsseldorf (hierna te noemen “Henkel”) en Mado, Frans Baetenstraat 44, 
2100 Antwerpen, België. 

• Leerlingen kunnnen deelnemen op eigen initiatief zonder medewerking 
van hun kappersschool. Deze leerlingencompetitie vindt plaats van 
maandag 5 maart 2018 00.00 uur t/m maandag 2 april 2018 23.59 uur.  

• Om deel te nemen aan de competitie dient de deelnemer een foto of video 
van hun interpretatie van de military edge of modern metal spring look te 
maken en deze op Instagram te zetten. De deelnemer dient de hashtags 
#SMARTESTHAIRTALENT, #MADO_ANTWERPEN en 
#INDOLABENELUX te gebruiken. 

• Er kan aan de wedstrijd worden deelgenomen via Instagram met 
#MADO_ANTWERPEN, #INDOLABENELUX en # 
SMARTESTHAIRTALENT. 

• De winnaar wordt uiterlijk op vrijdag 20 april 23.59 bekend gemaakt. 
• De prijzen voor deelname: 

o Eerste prijs: 
▪ Voor de winnaar: een fotoshoot voor in het B&G boek t.w.v. 

100 euro. Producten van indola t.w.v. €250,-* en de leuke 
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creaties van de winnaar zullen gepost worden op instagram 
@indolabenelux en @Indola_Belgium op Facebook. 

▪ Voor de klas van de winnaar: een training in de Indola 
Academy t.w.v. €250,- 

o Tweede prijs: Een Jaguar schaar t.w.v. € 250,- en  Indola 
producten t.w.v.    € 200,- * 

o Derde prijs: Een Babyliss stijltang en föhn t.w.v. € 200,-  en Indola 
producten 
t.w.v. € 150,-* 

o Vierde prijs: Een Jaguar schaar t.w.v. € 180,- en Indola producten 
t.w.v. € 100,-* 

o Vijfde prijs: Een babyliss style föhn t.w.v. € 120,- en  Indola 
producten t.w.v. € 50,-* 

*Kappersprijzen 
• De winnaar wordt voor 60% gekozen door een interne jury bestaande uit 

Hikmet Kuskal, Luc Coenen en een uitgekozen klant.  De overige 40% 
wordt bepaald aan de hand van Instagram likes. De prijs wordt op 20 april 
bekend gemaakt.  

• De winnaars worden via Instagram en Facebook op de hoogte gebracht.  

2. Gerechtigd tot deelname 

Elke natuurlijke persoon  van 16 jaar t/m 30 jaar oud, woonachtig is in België, 
een opleiding volgt aan een erkende kappersschool in België, en  ingestemd 
heeft met de algemene voorwaarden voor deelname en een foto of video van 
een door hem- of haarzelf gecreëerde military edge of modern metal spring look 
op Instagram heeft geplaatst met #MADO_ANTWERPEN, #INDOLABENELUX 
en #SMARTESTHAIRTALENT.  

Om te zorgen dat de jury de foto’s op het Instagram-account van de deelnemer 
kan zien, moeten de privacy-instellingen van het Instagram-account op 
OPENBAAR worden gezet. 

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten alle verstrekte persoonlijke 
gegevens geldig en waar zijn. Elke deelnemer kan slechts één keer namens 
hem/haar deelnemen. Medewerkers van de ondersteunende organisaties, 
Henkel AG & Co. KGaA en geassocieerde ondernemingen en Mado, alsook hun 
medewerkers, komen niet in aanmerking voor deelname. 

3. Instemming van de klant/gebruik van berichten 

De deelnemer moet toestemming hebben van de persoon op de foto’s of video’s 
voor het publiceren hiervan op internet (website en social media) en het insturen 
voor de competitie. 
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4. Uitsluiting van bepaalde personen 

In het geval dat een deelnemer de algemene voorwaarden voor deelname niet 
respecteert, behouden Henkel en Mado zich het recht voor om deze deelnemer 
uit te sluiten van de wedstrijd. 

Deelnemers die gebruik maken van onwettige middelen of op andere wijze 
kunstmatig voordeel creëren door middel van manipulatieve praktijken zullen ook 
worden uitgesloten. In dergelijke gevallen kan Henkel een prijs intrekken en 
terugeisen. 

5. Voortijdig einde van de wedstrijd 

Henkel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing op 
elk willekeurig tijdstip de wedstrijd te beëindigen. Henkel zal in het bijzonder van 
dit recht gebruik maken indien als gevolg van technische (bijv. virus in het 
computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware of software) of juridische 
redenen een goede uitvoering van de wedstrijd niet gegarandeerd kan worden.  

Voor zover een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van 
een deelnemer, kan Henkel voor de hieruit voortvloeiende schade 
schadevergoeding eisen van die persoon. 

6. Prijs en prijswinnaar 
De winnaar(s) wordt/worden via Instagram en Facebook door Henkel op de 
hoogte gebracht. Als een winnaar niet binnen 14 dagen reageert op het bericht 
van Henkel met de kennisgeving, dan zal de prijs van de winnaar ongedaan 
verklaard worden en heeft Henkel het recht om de op één na beste INDOLA-look 
te kiezen. 

De prijs kan niet worden ingewisseld tegen contanten. Gewonnen prijzen kunnen 
niet worden overgedragen op anderen.  Henkel behoudt zich het recht voor om 
de prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde in het geval de 
oorspronkelijk aangeboden prijs niet beschikbaar is.  

7. Aansprakelijkheid 
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Henkel en Mado accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor inzendingen die 
verloren zijn gegaan door een technische storing. Bewijs van binnenkomst is niet 
automatisch bewijs van ontvangst. 

Met de toekenning van de prijs, zijn Henkel en Mado verder vrij van alle verdere 
verplichtingen.   

Henkel en Mado zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die ontstaat tijdens 
het gebruik van de prijs. Henkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het 
faillissement van de externe partij die de prijs ter beschikking stelt en de daaruit 
voortvloeiende gevolgen voor uitvoering van de wedstrijd en toekenning van de 
prijs. Klachten dienen te worden gericht aan de externe partij die de prijs ter 
beschikking stelt. 

Henkel en Mado zijn slechts aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken 
in het geval van opzet of nalatigheid.  

Henkel en Mado zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, 
vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, fouten in de technische 
faciliteiten en service, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, 
virussen of iets anders dat kan ontstaan bij deelname aan een wedstrijd.  

De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet meer indien de schade is 
veroorzaakt door Henkel of Mado (zi jn organen, werknemers of 
onderaannemers) door middel van opzet of nalatigheid, of als ze het gevolg zijn 
van een contractuele verplichting. 

Er is geen aansprakelijkheid voor de individuele personen uitgesloten 
overeenkomstig Paragraaf 4. 

8. Overige 

Er bestaat geen recht op beroep. De algemene voorwaarden voor deelname en 
de volledige juridische relatie tussen de deelnemers en Henkel en Mado zijn 
uitsluitend onderworpen aan het recht van België. Als afzonderlijke bepalingen in 
de voorwaarden voor deelname ongeldig zijn of worden, zal dit geen invloed 
hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. De algemene voorwaarden 
voor deelname kunnen op ieder moment zonder voorafgaande waarschuwing 
worden gewijzigd door Henkel en Mado.  
De algemene gebruiksvoorwaarden van de website van Henkel zijn ook van 
toepassing. Deze zijn te vinden op: www.henkel.com/terms-of-use. 
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II. Overeenkomst voor gegevensbescherming bij deelname aan 
de wedstrijd 
Om de prijs te kunnen ontvangen, dient/dienen de winnaar(s) de volgende 
persoonlijke gegevens op te geven: Voor- en achternaam, leeftijd, adres, e-
mailadres, telefoonnummer, bewijs van inschrijving kappersschool en het land 
waarin hij of zij woont. Eventuele verdere informatie wordt op vrijwillige basis 
verstrekt door de deelnemer. 

Er bestaat geen recht op registratie.  

Verder gaat de deelnemer ermee akkoord dat Henkel en Mado of een externe 
aanbieder de gegevens zal verzamelen en gebruiken die de deelnemer(s) 
opgeeft/opgeven als onderdeel van het noodzakelijke proces voor het ter 
beschikking stellen van de prijs. 

De persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor de wedstrijd en de duur 
van de wedstrijd en voor het ter beschikking stellen van de prijs. 

Een verleende toestemming om persoonlijke gegevens op te slaan kan op elk 
gewenst moment met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. 
Voor het intrekken van de verleende toestemming of het verkrijgen van informatie 
over de over hen opgeslagen gegevens, worden de deelnemers verzocht om 
contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Henkel, 
door te schrijven naar het volgende adres: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, 
Duitsland of e-mail: datenschutz@henkel.com. Henkel en eventuele leveranciers 
die gecontracteerd zijn door Henkel zijn verplicht om de bepalingen van de 
gegevensbescherming en het mediarecht na te leven.  

Na ontvangst van een herroeping van de instemming zullen de persoonlijke 
gegevens van een deelnemer onmiddellijk worden verwijderd. 

Aanvullende informatie over de bescherming van gegevens, met name over het 
verzamelen en gebruik van uw gegevens bij een bezoek aan onze website, kunt 
u vinden in de algemene informatie betreffende gegevensbescherming bij Henkel 
op www.henkel.de/privacy-policy.htm. 

De deelnemer gaat ermee akkoord dat, wanneer hij/zij tot 1 van de winnaars 
wordt gekozen, zijn/haar naam op de website en social media kanalen van Indola 
en Mado wordt gepubliceerd. 

III. Toestemming Gebruiksrechten 
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Door toestemming te geven gaat de deelnemer ermee akkoord dat Henkel de bij 
de registratie voor de wedstrijd verstrekte content die getagd is met 
#MADO_ANTWERPEN, #INDOLABENELUX en #SMARTESTHAIRTALENT voor 
de volgende doeleinden kan gebruiken: 

De content kan worden getoond op alle websites en socialmediasites van 
INDOLA en Mado. 

In combinatie met de content kunnen de voornaam en de eerste letter van de 
achternaam evenals de Instagram-accountnaam worden getoond. 

Indola en Mado kunnen alle content op de socialmediakanalen en de website 
van Indola en Mado opnieuw delen en posten. 

Voor dit doel geeft de deelnemer voor onbepaalde tijd de wereldwijde 
gebruiksrechten op de content aan Henkel. Het gebruik omvat het recht om de 
content te veranderen en te bewerken.
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