
Deelnemingsvoorwaarden 

Nutricia voor Professionals en Nutricia Trophy 
 

Artikel 1 Organisator 

Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de online 

kennisquiz Nutricia Trophy welke wordt georganiseerd door Nutricia Nederland B.V. 

(“Organisator”), Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer Nederland, ter promotie van 

webbased programma met informatie over voeding, voeding van Nutricia, kennis 

en praktische informatie voor de healthcare professional die geregistreerd is bij 

Nutricia voor Professionals. 

 

Artikel 2  Deelneming 

Deelname is gratis en staat open voor (para-)medici van beroep die werkzaam zijn 

in de, en te maken hebben met, baby- en kindervoeding (“Healthcare 

Professional”).  

 

De Healthcare Professional die wenst deel te nemen aan de Nutricia Trophy 

kennisquiz, dient met een geldig account bij Nutricia voor Professionals te zijn 

geregistreerd. Registreren kan via www.nutriciavoorprofessionals.nl. 

 

De Organisator zal op basis van de inschrijving beslissen of u kunt deelnemen aan de 

Nutricia Trophy kennisquiz. Nutricia kan de deelname eenzijdig stopzetten indien blijkt 

dat de betrokkene onjuiste gegevens heeft verstrekt bij inschrijving als Healthcare 

Professional of wanneer de betrokkene de beschikbaar gestelde kleinverpakkingen 

tegen enige vergoeding beschikbaar stelt of deze via een tussenpersoon aan 

derden beschikbaar doet stellen. 

 

De Organisator kan de deelname aan de Nutricia Trophy kennisquiz tevens eenzijdig 

tijdelijk of geheel stoppen, indien er voor Organisator gegronde reden bestaat te 

twijfelen aan de identiteit of verstrekte gegevens van de Healthcare Professional. De 

Organisator zal de Healthcare Professional schriftelijk op de hoogte brengen in geval 

van twijfel aan de geldigheid van het account, de identiteit of gegevens van de 

betrokkene. De betrokkene heeft na dagtekening van de brief een week de tijd om 

aan te tonen dat het Nutricia voor Professionals account geldig is door aan te tonen 

dat betrokkene een Healthcare Professional is.  

 

De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerd 

of onvolledig invullen van de gegevens voor het aanmaken van het account wat zou 

resulteren in enig probleem.  

 

De Organisator is niet verantwoordelijk voor vertragingen en/of verlies van gegevens 

tijdens de verwerking ervan op het internet of daarbuiten.   

 

Deelnemer dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben in Nederland. 

Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.  

 

Beslissingen van Nutricia omtrent Deelname zijn bindend.  



Artikel 3 Uitsluiting deelnemers 

Medewerkers van Nutricia en partners zijn uitgesloten van deelname. 

 

Artikel 4 Diskwalificatie 

Eenzelfde Healthcare Professional, die geïdentificeerd wordt op basis van zijn naam, 

adresgegevens, functie en BIG registratienummer kan maximaal 1 prijs winnen. 

Meervoudige en/of oneerlijke deelname van éénzelfde deelnemer door middel van 

verschillende elektronische adressen, of verschillende identiteiten of profielen, of 

welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving 

de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg.  

 

Deelname aan Nutricia Trophy kennisquiz met een andere functie en/of account 

dan behorende bij de daadwerkelijke deelnemer heeft tevens automatische 

uitsluiting van deelname tot gevolg.  

 

Elke soort fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik heeft de 

automatische uitsluiting van de Deelnemer tot gevolg, zonder dat voorafgaande 

berichtgeving vereist is. 

 

Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische 

stappen te ondernemen tegen een ieder, die heeft gefraudeerd, getracht heeft te 

frauderen, misbruik heeft gemaakt of getracht heeft misbruik te maken.  

 

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik 

of fraude voor deze wedstrijd worden beschouwd en de automatische uitsluiting met 

zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames, onverminderd alle andere 

rechten van de Organisator. 

 

De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de 

(overige) deelnemers, voor eventueel gepleegde fraude of misbruik. 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de 

juistheid van de opgegeven gegevens en voor het verloren gaan van 

(persoons)gegevens en/of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens 

door deelnemers. De elektronische boekhouding/gegevensverwerking van de 

Organisator geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs. Wanneer een prijswinnaar 

onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, behoudt de Organisator zich het recht 

voor prijs niet uit te keren. 

 

De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor uit deze actie voortvloeiende directe of indirecte 

schade. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade 

die direct of indirect wordt veroorzaakt van de door haar uit te leveren of te 

verstrekken artikelen. De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden 

gesteld voor het niet bereikbaar zijn van haar website. De Organisator is niet 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de prijzen.  

 

 



Artikel 6 Uitslag/ Prijs 

Deelnemers ontvangen een prijs indien voldoende punten zijn behaald tijdens 

deelname aan de Trophy kennisquiz.  

 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

 

De prijs kan op geen enkele manier worden omgewisseld, ook niet tegen zijn waarde 

in geld of andere goederen. De Organisator behoudt zich daarentegen het recht 

voor om een prijs te geven waarvan de waarde equivalent is aan de voorziene prijs. 

 

De winnaar is zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn prijs.  

 

De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebreken aan 

de te winnen prijs. De winnaar vrijwaart de Organisator van elke aansprakelijkheid in 

verband met de prijs. 

 

Deelnemers moeten zich naar het wedstrijdreglement voegen. Indien een winnaar 

niet aan de criteria van dit reglement voldoet, zal de prijs niet worden toegekend, blijft 

de prijs eigendom van de Organisator en zal de prijs aan een andere deelnemer 

worden toegekend.  

 

 

Artikel 7 Verwerking persoonsgegevens 

Gegevens van deelnemers worden door Nutricia vastgelegd in een bestand. De 

persoonsgegevens worden gebruikt om winnaars te informeren over deze actie, 

toekomstige acties en Nutricia producten.  
 

De winnaars van de wedstrijd aanvaarden onvoorwaardelijk dat hun gegevens 

worden gebruikt  voor hun identificatie. De Organisator is niet verplicht de namen 

van de winnaars publiek te maken.  

 

De Deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit te laten controleren, en te 

laten nagaan of hun adresgegevens overeenstemmen met die op hun 

identiteitskaart. Elke valse verklaring met betrekking tot identiteit of thuisadres of enige 

ander gevraagd gegeven, leidt tot een onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer. 

 

Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via 

professionals@nutricia.com. Op de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik 

van cookies is het privacystatement en cookiebeleid van toepassing. Dit treft u aan 

op: https://www.nutriciavoorprofessionals.nl/privacy/  en 

https://www.nutriciavoorprofessionals.nl/cookie-statement/ 

 

Artikel 8 Beëindiging van het programma door Nutricia 

Nutricia behoudt zich het recht voor om het Nutricia voor Professionals programma 

te beëindigen. Indien Nutricia het programma wil beëindigen zal Nutricia u via het 

opgegeven e-mailadres informeren over het stopzetten van het Nutricia voor 

Professionals programma en u in de gelegenheid stellen om nog twee maanden 

gebruik te kunnen maken van uw toegang tot de Nutricia voor Professionals 

programma. Nadat deze periode is verstreken is er geen toegang meer mogelijk tot 

het Nutricia voor Professionals programma.  

https://www.nutriciavoorprofessionals.nl/privacy/
https://www.nutriciavoorprofessionals.nl/privacy/
https://www.nutriciavoorprofessionals.nl/cookie-statement/
https://www.nutriciavoorprofessionals.nl/cookie-statement/


De toekenning van de prijzen zal dan worden vervroegd naar de datum waarop het 

Nutricia voor Professionals programma wordt stilgezet. 

 

Artikel 9 Annuleren / wijzigen quiz 

Als de quiz in geval van overmacht en/of om enige andere gegronde reden zou 

moeten worden geannuleerd of uitgesteld, kan de Organisator hiervoor in geen geval 

verantwoordelijk gesteld worden. De Organisator kan evenmin verantwoordelijk 

gesteld worden voor technische problemen.  
 

Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor de wedstrijd te verlengen of 

te wijzigen en/of het wedstrijdreglement te wijzigen, zelfs indien de wedstrijd is gestart, 

online of beëindigd is, zonder motivering, zonder voorafgaande verwittiging en met 

onmiddellijke ingang vanaf het moment van de wijziging. De Organisator kan hiervoor 

niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan onder geen enkele voorwaarde een 

vergoeding van de Organisator worden geëist. Door zijn deelname aan de wedstrijd 

wordt elke deelnemer geacht de wijziging te aanvaarden. 

 

Artikel 10 Zorgvuldigheid 

Hoewel de informatie die via de Nutricia voor Professionals wordt verstrekt met de 

grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken 

van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven 

of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf 

weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond 

van foutief weergegeven informatie. Organisator behoudt het recht voor om voor 

acties aparte aanvullende actievoorwaarden op te stellen. 

 

Artikel 14 Bereikbaarheid website  

De Organisator kan niet garanderen dat Nutricia voor Professionals en de Nutricia 

Trophy kennisquiz foutloos en ononderbroken zal functioneren. De werking zal mede 

afhangen van de kwaliteit van de netwerkverbinding van het door u gebruikte 

Android of IOS toestel.  

Nutricia voor Professionals en de Nutricia Trophy kennisquiz kunnen van tijd tot tijd 

worden aangepast. Indien u fouten in Nutricia voor Professionals en/of Nutricia 

Trophy kennisquiz aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via 

onze Nutricia Careline (0800-022 26 26) of door een e-mail bericht te sturen naar 

professionals@nutricia.com. 

 

De Organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke 

eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en/of 

de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. De Organisator 

garandeert op geen enkele manier de goede werking van software die door derden 

werd ontwikkeld, sociaal media of website ontwikkeld door derden. De Organisator 

kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk 

technisch, technologisch probleem of ingreep, of eender welk ander probleem dat 

niet toelaat desbetreffende website of app te bezoeken of deel te nemen via deze 

website of app. 

 

De Organisator kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor 

eventuele virussen, ongewenste bezoeken of andere technische of technologische 

problemen. 



Artikel 15  Overige bepalingen 

Eventuele kansspelbelasting zal door Organisator worden voldaan. 

 

Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internet, computer, etc) zijn volledig 

ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers van de 

Organisator de kosten eisen voor hun deelname aan de wedstrijd. 

 

Op deze deelnemingsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

 

Indien u klachten of vragen heeft ten aanzien van de Nutricia Trophy kennisquiz met 

informatie over voeding, voeding van Nutricia, kennis en praktische informatie voor 

de Healthcare Professional vraagt Nutricia u contact met ons op te nemen met uw 

lokale vestiging: professionals@nutricia.com. Nutricia zal uw vraag of klacht binnen 

veertien dagen behandelen. 

 

Artikel 13 Acceptatie deelnemingsvoorwaarden 

Door deelname aan deze actie voor de Nutricia Trophy kennisquiz met informatie 

over voeding, voeding van Nutricia, kennis en praktische informatie voor de 

Healthcare Professional, aanvaardt de deelnemer deze deelnemingsvoorwaarden. 

 

Artikel 16 Wijziging deelnemingsvoorwaarden 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelnemingsvoorwaarden aan de 

wedstrijd op ieder ogenblik te wijzigen. De Organisator wijzigt de 

deelnemingsvoorwaarden tijdens de looptijd van de quiz niet ten nadele van de 

deelnemers. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

wijzigingen en heeft geen verplichting om deze wijziging te rechtvaardigen. 

 

Artikel 17 

Deze actievoorwaarden worden gepubliceerd op 

www.nutriciavoorprofessionals.nl/trophy/dashboard/algemenevoorwaarden.  

 

 

 

http://www.nutriciavoorprofessionals.nl/trophy/dashboard/algemenevoorwaarden
http://www.nutriciavoorprofessionals.nl/trophy/dashboard/algemenevoorwaarden

