
Mary Kay WEDSTRIJD 
OFFICIËLE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

 

AANKOOP NIET VEREIST. DOOR AANKOPEN WORDT UW 
WINKANS NIET GROTER. 

 

De wedstrijd houdt geen verband met Instagram en wordt op geen enkele wijze door Instagram 
gesponsord, gesteund of georganiseerd. Instagram is van elke aansprakelijkheid uitgesloten. De 
ontvanger van de door de deelnemer verstrekte informatie is niet Instagram, maar Mary Kay Cosmetics 
GmbH. 

 

1. Organisator, samenwerkingspartner 

De organisator van de wedstrijd is Mary Kay Cosmetics GmbH, Kistlerhofstraße 75, 81379 
München, Duitsland (hierna „Mary Kay”, „sponsor”, „wij” of „ons/onze”). Door aan de Mary Kay 

WEDSTRIJD („wedstrijd”) deel te nemen, bevestigt u dat u deze officiële voorwaarden voor 
deelname hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Dat geldt ook voor onze beslissingen, die 
definitief zijn met betrekking tot alles wat met de wedstrijd te maken heeft.  
 

2. Wedstrijdperiode 

De wedstrijd begint op 01 april 2018 (00:00:01 uur) en eindigt op 31 mei 2018 (23:59:59 Uhr) 
(„wedstrijdperiode”). De officiële sluiting wordt aan de hand van de tijd op de computer van de 

sponsor bepaald; deze bevindt zich in de Midden-Europese tijdzone (MET). 
 

3. Recht tot deelname 

Het recht tot deelname hebben alle natuurlijke personen met een geldig domicilie in Duitsland, 
Zwitserland of Nederland, die op het tijdstip van deelname minstens 18 jaar oud zijn. Geen recht 
tot deelname resp. winnen hebben medewerkers van Mary Kay, zelfstandige 
schoonheidsconsultants met Mary Kay, verbonden ondernemingen, dochtermaatschappijen, 
vertegenwoordigers, representanten, reclame- en wedstrijdagentschappen alsmede alle andere 
juridische personen die bij de ontwikkeling of het beheer van deze wedstrijd zijn betrokken, en 
hun directe familieleden (d.w.z. echtgenoten, ouders en kinderen) of leden van hun huishouding.   
 

4. Voorwaarden voor deelname en prijzen 

Alle gerechtigde deelnemers hebben de mogelijkheid een (1) van drie (3) prijzen te winnen: 

Eerste Prijs 

 Twee (2) overnachtingen in een superior room in het Sofitel Munich Bayerpost voor 
twee (2) personen gedurende een weekend na overleg met Mary Kay. 

 € 300,- contant geld 

 Twee (2) Mary Kay beautypakketten ter waarde van elk ca. € 150,- / CHF 225,- 

Pakket bestaande uit:  

- Pore Minimizer 
- Clear Proof™ Deep-Cleansing Charcoal Mask 
- TimeWise® Moisture Renewing™ Gel Mask 
- Oil-Free Eye Make-Up Remover 
- Mary Kay® Lash Intensity™ Mascara 
- Mary Kay Petite Palette™ 
- Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow Set „Love Your 

Confidence” 



De totale waarde van de eerste prijs bedraagt ca.€ 1.000 / CHF 1.500,-. 
 

Tweede prijs 

 Een (1) Mary Kay beautypakket ter waarde van ca. € 300,- / CHF 450,- 

Pakket bestaande uit:  

- TimeWise® „Wonderset“ 
- Oil-Free Eye Make-Up Remover 
- Clear Proof™ Deep-Cleansing Charcoal Mask 
- TimeWise® Moisture Renewing™ Gel Mask 
- Mary Kay® Liquid Eyeliner Pen 
- Mary Kay® Lash Intensity™ Mascara 
- Mary Kay Petite Palette™ 
- Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow Set „Love Your 

Confidence” 
- Mary Kay® Gel Semi-Shine Lipstick in Naturally Buff  

 
De totale waarde van de tweede prijs bedraagt ca.€ 300 ,-/ CHF 450,-. 
 

Derde prijs 

 Een (1) Mary Kay beautypakket ter waarde van ca. € 150,- / CHF 225,- 

Pakket bestaande uit:  

- Pore Minimizer 
- Clear Proof™ Deep-Cleansing Charcoal Mask 
- TimeWise® Moisture Renewing™ Gel Mask 
- Oil-Free Eye Make-Up Remover 
- Mary Kay® Lash Intensity™ Mascara 
- Mary Kay Petite Palette™ 
- Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow Set „Love Your 

Confidence” 
 

De totale waarde van de derde prijs bedraagt ca.€ 150 ,-/ CHF 225,-. 
 

Voor de deelname zal de deelnemer  

- in de periode van 1 april 2018 – 31 mei 2018 een party bij een zelfstandige 
schoonheidsconsultant 2018 boeken,  

- een foto van de party (versierde tafel van de party of een foto van jou tijdens de party) maken 
en deze op Instagram met de #marykaydeutschland posten 

- en een e-mail met naam, adres, leeftijd en een foto van de party uiterlijk 10 juni 2018 aan 
gewinnspiel@mkcorp.com sturen.  

Alternatief kunnen deelnemers zonder Instagram account de foto ook per e-mail met alle vereiste 
informatie aan gewinnspiel@mkcorp.com opsturen. 

Alle gebruikers die aan de genoemde voorwaarden voldoen, hebben de mogelijkheid elk een (1) 
van drie (3) prijzen te winnen. De winnaars krijgen uiterlijk op 20 juni 2018 per e-mail bericht aan 
het door hen opgegeven e-mailadres.  

 

Alleen bijdragen die aan alle bovenstaand vermelde eisen voldoen en tijdens de wedstrijdperiode 
binnenkomen, hebben het recht te winnen („Gekwalificeerde bijdragen”). De bijdragen moeten 
door jullie persoonlijk worden ingediend. Alle door vertegenwoordigers of derden opgestuurde 
bijdragen worden gediskwalificeerd. Bijdragen die via scripts, macro's of andere 
geautomatiseerde middelen zijn opgemaakt, zijn ongeldig. Wij behouden ons uitdrukkelijk het 
recht voor alle bijdragen te diskwalificeren die door een geautomatiseerd programma, via scripts 
of andere middelen zijn opgemaakt die oneerlijk of in het kader van deze regels niet geoorloofd 
zijn. 

mailto:gewinnspiel@mkcorp.com
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5. Iedere persoon kan maar één (1) prijs winnen. De sponsor is in geen geval voor het 

uitreiken van meer dan het hier vermelde aantal prijzen verantwoordelijk. De circa-
verkoopwaarde („verkoopwaarde“) van de prijzen kan afhankelijk van valuta- en 
wisselkoersschommelingen variëren. De winnaars/winaressen zijn zelf verantwoordelijk voor alle 
verzekeringen, geldende belastingen en alle uitgaven die niet in de prijsbeschrijving worden 
vermeld. Elke winaar is er zelf voor verantwoordelijk details over alle ontvangen prijzen van deze 
wedstrijd aan de belastingautoriteiten in het land van zijn domicilie te rapporteren en aan alle 
fiscale verplichtingen te voldoen die daaruit kunnen voortvloeien. 

6. Criteria en datum voor het uitkiezen van de winnaars 

Er worden in totaal drie (3) winnaars door een toevalstrekking uit alle tijdens de wedstrijdperiode 
binnengekomen gekwalificeerde bijdragen uitgekozen. De toevalstrekking vindt uiterlijk op 15 juni 
2018 in de lokaliteiten van Mary Kay Cosmetics GmbH, Kistlerhofstraße 75, 81379 München, 
Duitsland, plaats. De trekking wordt door een medewerker van Mary Kay Cosmetics GmbH 
uitgevoerd. 
 

7. Bericht aan de winnaar/winnares 

De winnaars krijgen uiterlijk op 20 juni 2018 per e-mail bericht aan het door hen opgegeven e-
mailadres. Mocht een winnaar niet per uiterlijk 3 juni 2018 bericht kunnen krijgen, behoudt de 
sponsor zich het recht voor in een volgende trekking uit de tijdens de wedstrijdperiode 
binnengekomen gekwalificeerde bijdragen nog een winnaar/winnares te bepalen. Mary Kay 
Cosmetics GmbH is niet verplicht navorsingen te doen als er een bericht niet kan worden bezorgd.  

8. Uitsluiting van de deelname 

Mary Kay behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren die zich niet aan de 
voorwaarden voor deelname houden. 
 

9. Datagebruik en databescherming 

Persoonsgerelateerde gegevens van de deelnemers die Mary Kay in verband met de deelname 
aan de wedstrijd ter beschikking worden gesteld (zoals bijv. identiteitsbewijs- en adresgegevens 
alsmede foto's) worden voor het doel van deelname aan de wedstrijd verwerkt en opgeslagen. 
Door het deelnemen aan de wedstrijd verklaart u zich daarmee akkoord. 
 

10. Aansprakelijkheidsbegrenzing 

Mary Kay aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren of te laat binnengekomen bijdragen. 
Mary Kay attendeert de deelnemers/deelneemsters op de aard en beperkingen van het internet 
en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen of technische mankementen van 
communicatienetwerken, online-systemen of computerhardware resp. software die van invloed 
kunnen zijn op de deelname aan de wedstrijd.  

Mary Kay zal zich gepaste inspanningen getroosten om ervoor te zorgen dat alle informatie over 
de wedstrijd („wedstrijdinformatie“) juist is, zij aanvaardt echter geen enkele verantwoording voor 
problemen of technische storingen van communicatienetwerken, online-systemen of uitval van 
computerhardware resp. software die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de wedstrijd 
of het exploiteren van de website door Mary Kay, met inbegrip van, echter niet beperkt tot de 
juistheid van alle wedstrijdinformatie.  

Algemeen: 

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Duitse Bondsrepubliek. De 

bevoegde rechtbank is München. 

 

Mary Kay behoudt zich het recht voor deze wedstrijd op elk gewenst tijdstip te onderbreken, te wijzigen 
of te annuleren, voor zover er omstandigheden zijn die dit naar het oordeel van Mary Kay® 
noodzakelijk maken.   
 



De beslissing van Mary Kay met betrekking tot alle aspecten van deze wedstrijd is definitief. Over 
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 


