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1. Introductie:
1.1 De Digital Creative Competition Amsterdam loopt van maandag 21 maart 2022 00.01 uur
toten met 06 mei 2022 23.59 uur.
1.2 Deze actie in de vorm van een competitie wordt georganiseerd door Ocean Outdoor
Nederland, Locatellikade 1, 1076 AZ te Amsterdam.
1.3 Ocean Outdoor Nederland zal hierna worden aangeduid als “Ocean Outdoor” en “Ocean”.
1.4 Ocean Outdoor houdt zich het recht voor om de competitie of competitievoorwaarden op
elk moment aan te passen of te beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een
gewijzigde versie van het reglement op de website worden geplaatst.
1.5 Onderstaand zijn de volledige Algemene Voorwaarden van de Ocean Outdoor’s ‘Digital
Creative Competition Amsterdam’ en zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden
van de website.
1.6 Deelname aan de competitie houdt in de acceptatie van deze actievoorwaarden. Deze
actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website
www.oceanoutdoor.nl en worden op verzoek schriftelijk toegestuurd na toezending van
een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop aan Ocean Outdoor Nederland,
Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam.
2. Voorwaarden tot deelname:
2.1 Om in aanmerking te komen voor deelname aan de competitie moet je:
(a) in staat zijn om te voldoen aan alle Ocean’s algemene voorwaarden;
(b) tenzij anders vermeld, tenminste 18 jaar oud zijn; en
(c) direct werken aan het klantaccount (of als de klant) waarvoor u de inzending hebt
ingediend;
2.2 Medewerkers van Ocean Outdoor en Adformatie zijn van deelname uitgesloten;
2.3 Ingezonden campagnes moeten nieuw zijn en mogen nog niet op een mediaplatform
hebben gedraaid.
3. De competitie
3.1 De competitie zal starten op maandag 21 maart 2022 om 00.01uur en alle inzendingen
moeten ingediend zijn voor 06 mei 2022 23.59uur.
3.2 Alle inzendingen die worden ontvangen buiten de periode die wordt vermeld in artikel 3.1
worden geweigerd, tenzij Ocean Outdoor naar eigen goeddunken een officiële verlenging
heeft toegekend.
3.3 Deelname aan de wedstrijd moet worden gedaan door het kan campagneconcept in te
sturen per mail naar dccamsterdam@oceanoutdoor.nl.
3.4 Om diskwalificatie te voorkomen, moeten alle inzendingen de goedkeuring van de klant
hebben gekregen voorafgaand aan de officiële inschrijving.
3.5 Een beschrijving van het campagneconcept van maximaal 500 woorden moet worden
bijgevoegd.
3.6 Het is uitsluitend aan ons om te bepalen of uw inzending wordt geaccepteerd.
3.7 Bij de inzending wordt u gevraagd om relevante persoonlijke gegevens en gedetailleerde
informatie toe te voegen.
3.8 U kunt zo vaak meedoen aan de competitie als u wilt.
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3.9 We behouden ons het recht voor om de uiterste datum van inschrijving op elk moment,
zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.
3.10 Ocean Outdoor behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich schuldig maken
aan fraude of onrechtmatige beïnvloeding op welke manier dan ook, zonder opgave van
redenen, uit te sluiten van deelname.
4. Prijzen
4.1 Na afloop van de inschrijving kiest een onafhankelijk jury uit alle inzendingen per categorie
een top 3. De top 3 winnaars krijgen een bedrag aan bruto mediawaarde: nummers 1 €500.000,-, nummers 2 - €250.000,- en nummers 3 – €100.000,-. De bedragen zijn
volledig inzetbaar op de digitale schermen van Ocean Outdoor Nederland.
4.2 Er zijn geen vervangingen voor prijzen of inwisselbaar voor geld en de prijzen zijn niet
overdraagbaar
4.3 De prijs is exclusief kansspelbelasting. Kansspelbelasting wordt afgedragen door Ocean
Outdoor.
4.4 Alle prijswinnende campagnes moeten worden gemaakt tussen 1 juli en 1 september
2022 en moeten de winnende ideeën weerspiegelen.
4.5 De prijzen zullen worden verdeeld, in overleg, over het gehele digitale netwerk van Ocean
Outdoor Nederland, afhankelijk van beschikbaarheid in de periode september tot eind
december 2022.
4.6 We hebben het recht om zonder voorafgaande kennisgeving te beslissen over de
aangeboden prijzen en deze te vervangen door alternatieve prijzen.
4.7 Het prijzengeld is alleen bedoeld voor mediaruimte en kan niet worden gebruikt voor
diverse productiekosten.
4.8 De reclameplaatsing zal geschieden conform de algemene voorwaarden van Ocean
Outdoor, die voorafgaand aan de plaatsing tezamen met een orderbevestiging op verzoek
zullen worden toegestuurd. Ocean Outdoor zal het tijdstip en de locatie van plaatsing zo
spoedig mogelijk bekend maken.
4.9 De te plaatsen uiting dient niet in strijd te zijn met de wet, overige regelgeving waaronder
de Nederlandse Reclamecode, de openbare orde of de goede zeden.
4.10
Ocean Outdoor is nooit aansprakelijk voor de inhoud van de als hoofdprijs geplaatste
uiting en deelnemer zal Ocean Outdoor volledig vrijwaren voor iedere schadeclaim van
derden in verband met de uiting.
5. Finalisten en winnaars
5.1 De namen, agentschappen en merkgegevens van de winnaars worden op 16 juni 2022
bekend gemaakt en zullen worden gepubliceerd op de website van Ocean Outdoor
Nederland en Adformatie.
5.2 Alle winnaars en andere inzendingen kunnen worden getoond (inclusief afbeeldingen
en/of beschrijvingen) in toekomstig marketingmateriaal en PR-releases van Ocean en/of
Adformatie.
5.3 U kunt gevraagd worden om ons bewijzen te leveren dat u aan deze algemene
voorwaarden heeft voldaan voordat u tot winnaar wordt uitgeroepen.
5.4 Als wij u als winnaar aanwijzen en u bevestigt deze kennisgeving niet binnen 5 dagen na de
datum van kennisgeving, dan heeft Ocean het recht om een andere winnaar aan te wijzen,
zoals door ons bepaald.
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6. Definitief besluit
In alle gevallen is onze beslissing definitief en wordt er geen correspondentie of discussie
aangegaan met u of een andere partij namens u over de procedure of de details van een
dergelijke beslissing.
7.Intellectueel eigendom
7.1 Alle intellectuele eigendommen die rusten op de competitie en de inhoud ervan zijn ofwel
eigendom van Ocean of in licentie gegeven aan Ocean. U mag geen materiaal
reproduceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ocean,
noch iets doen of proberen te doen dat inbreuk maakt op dergelijke intellectuele
eigendomsrechten of enige intellectuele eigendomsrechten die aan Ocean in licentie zijn
gegeven door een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, het proberen te
achterhalen van broncode voor de competitie.
7.2 Inzendingen kunnen ook worden vermeld op de website www.oceanoutdoor.nl, de Ocean
social media kanalen en gelieerde sites of in casestudies die in het publieke domein
worden vermeld.
7.3 Ocean Outdoor Nederland verlangt van de winnaars dat zij gegevens vrijgeven die het
effect van de als onderdeel van de prijs geleverde gratis campagne belichten. Dit kan in de
vorm van website uplift cijfers, unit sales gegevens en testimonials van klanten.
7.4 De deelnemer draagt door inzending eventuele auteursrechten op de campagne over aan
Ocean Outdoor, en zal op eerste verzoek meewerken aan een schriftelijke
overdrachtsakte.
8. Uw aansprakelijkheid jegens ons en uw wettelijke rechten
8.1 U gaat ermee akkoord om Ocean volledig schadeloos te stellen met betrekking tot alle
aansprakelijkheden, schade, claims, acties, uitgaven, eisen of kosten die Ocean oploopt als
gevolg van uw misbruik van de website of een schending door u van onze Algemene
Voorwaarden.
8.2 Niets in onze Algemene Voorwaarden heeft invloed op wettelijke rechten waar u als
consument recht op kunt hebben.
9. Uw gegevens
9.1 Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de
huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.
9.2 Ocean Outdoor en Adformatie mogen de namen en inzendingen van de deelnemers
publiceren en gebruiken in het kader van promotie van de actie en/of van Ocean
Outdoor/Adformatie.
9.3 Door deelname geeft de deelnemer toestemming aan Ocean Outdoor Nederland, en de
aan haar gelieerde bedrijven om zijn of haar gegevens te verwerken en informatie toe te
zenden over de producten en/of diensten van Ocean Outdoor en Adformatie. Als de
deelnemer deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kan deze contact opnemen
met Ocean Outdoor, Locatellikade 1, 1076 AZ te Amsterdam.
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10. Toepasselijk recht
10.1Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overstemming
met het Nederlands recht en zijn onderworpen aan de nieuw-exclusieve jurisdictie van de
Nederlandse rechtbanken.
11. Vragen
11.1Voor alle vragen, opmerkingen, feedback of verdere informatie kunt u contact opnemen
met marketing@oceanoutdoor.nl.
11.2Alle vragen met betrekking tot de competitie moeten zijn ontvangen binnen 28 dagen na
de sluitingsdatum van de competitie, zoals uiteengezet in Artikel 3.1.
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