
"GAME OF MAPS" VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Here Gloval BV, met maatschappelijke zetel in Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nederland (hierna de Promotor) organiseert 

deze wedstrijd "Game of Maps" genaamd. 

Deze wedstrijd staat open voor inwoners van Nederland, België en Luxemburg van 18 jaar en ouder. Medewerkers van de Promotor 

en hun naaste familieleden, hun agenten of iemand die professioneel is met deze Wedstrijd in verband staat, mogen niet deelnemen. 

De deelname aan deze wedstrijd is gratis en er is geen aankoop vereist. 

 

De Wedstrijd wordt aan de deelnemers meegedeeld via de nieuwsbrief, via de sociale-media-kanalen van de Promotor, Eventbrite, 

op het HERE-forum en op het Discussiebord. 

Deze algemene voorwaarden worden via e-mail verzonden naar alle kandidaten (gebruikers in de Gemeenschap).  

 

Elke persoon die zich inschrijft of deelneemt aan deze Wedstrijd door te klikken op de link in de nieuwsbrief of facebook-post die de 

wedstrijd meedeelt, wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en zich eraan te houden.  

 

1. Wedstrijdperiode 

De Wedstrijd is open vanaf 00:00 [CET] op 14 mei 2018 tot 23:59 [CET] op 4 juni 2018 en de inschrijving op de drie spellen is geldig 

gedurende de volgende periode: 

- 1ste spel: de inschrijving is open vanaf 00:00 op 14  mei tot 23:59 op 20 mei 2018; 

- 2de spel: de inschrijving is open vanaf 00:00 op 21  mei tot 23:59 op 27 mei 2018; 

- 3de spel: de inschrijving is open vanaf 00:00 op 28  mei tot 23:59 op 4 juni 2018. 

 

2. Toegang en deelname 

Tijdens de Wedstrijdperiode moeten consumenten op de link in de ontvangen nieuwsbrief of in de Facebook-post die de competitie 

communiceert, klikken en ze zullen worden omgeleid naar de volgende website: https://mapcreator.here.com/?site=benelux_game-

of-maps-18 (hierna "Map Creator" of "HERE-platform"). Daar moeten deelnemers een HERE-account aanmaken, als ze er nog geen 

hebben. Anders moeten ze inloggen met hun inloggegevens.  

Om aan de Wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers punten verzamelen door de kwaliteit van het HERE-platform te 

verbeteren. Om dit te doen, moeten ze als volgt een of meer van de drie onderstaande drie spellen spelen, tijdens de periodes in 

clausule 1 zijn vermeld: 

1. 1ste spel: bewerkingen uitvoeren op de HERE-kaarten met gebruik van de HERE Map Creator-tool. 

De deelnemers ontvangen 1 punt voor elke bewerking die ze doen en in de kaarten opslaan. Van alle bewerkingen die 

deelnemers kunnen maken, kunnen ze bijvoorbeeld de rijrichting, zijn structuurtype of de snelheidslimiet aangeven, 

informatie over een winkel toevoegen, zoals de contactgegevens of de openingstijden, of zelfs een nieuw restaurant 

toevoegen of een gesloten restaurant verwijderen... 

2. 2de spel: kaartwaarschuwingen oplossen met gebruik van de HERE Map Creator-tool. 

Er worden gele spelden op de kaarten geplaatst. Door erop te klikken, krijgen de deelnemers een specifiek verzoek dat ze 

moeten oplossen, zoals bijvoorbeeld: "Er kan hier een nieuwe straat zijn. Controleer a.u.b.". De deelnemers die de 

kaartwaarschuwing oplossen, verdienen 7 punten voor elke opgeloste kaartwaarschuwing. 

Houd er rekening mee dat de deelname aan dit tweede spel afhankelijk is van de beschikbaarheid van 

kaartwaarschuwingen.  

3. 3de spel: kilometers verzamelen van afbeeldingen via de Mapillary-tool, abonneren alleen via de volgende URL: 

http://here.us1.list-manage.com/track/click?u=c82e9e9eb0d2d932db98a3cb5&id=8ccdc4f0cf&e=a2c415f58. Deelnemers 

moeten de Mapillary-app die voor download beschikbaar is in de Google Play Store of de Apple Store, op hun mobiele 

toestel downloaden en een account aanmaken, als ze er nog geen hebben, door hetzelfde e-mailadres als voor het HERE-

account te gebruiken. Vervolgens moeten ze met gebruik van de Mapillary-app foto's maken langs wegen waar de 

Mapillary-dekking ontbreekt deze uploaden naar de Map Creator via de juiste Mapillary-app-functie (Upload). Het totaal 

aantal kilometers (en gedeelten ervan) dat door foto's wordt afgedekt, wordt bijgehouden en samengeteld. Elke deelnemer 

krijgt 5 punten voor elke kilometer.  

Elke deelnemer moet kaarten bewerken en kaartwaarschuwingen oplossen en foto's maken op de kaarten van België, Nederland of 

Luxemburg (om het even). 

 

Alle punten die door elke deelnemer via deze 3 spellen worden verdiend, worden samengeteld en de drie deelnemers die tijdens de 

Wedstrijdperiode de hoogste scores behalen, winnen (zie clausule 3 voor meer details over de selectie van winnaars).  
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De promotor behoudt zich het recht voor om op elk moment de geldigheid van inzendingen en bewerkingen te verifiëren en om de 

deelname te diskwalificeren van deelnemers die valse of irrelevante bewerkingen uitvoeren met het duidelijke doel om punten te 

behalen voor de competitie. De promotor behoudt zich het recht voor om op elk moment de geldigheid van inzendingen en deelnemers 

te verifiëren, inclusief de identiteit, de leeftijd en de woonplaats van de deelnemer, en om een deelnemer te diskwalificeren die deze 

algemene voorwaarden schendt of probeert het deelnameproces te manipuleren. 

 

3. SELECTIE VAN DE WINNAARS 

Aan het einde van de Wedstrijdperiode worden de deelnemers in dalende volgorde van behaalde punten geklasseerd. De drie 

deelnemers die het hoogste aantal punten hebben behaald, zijn de winnaars en de 10 personen die zich op de plaatsen 4 tot  13  

plaatsen, zijn de reserves. 

In geval van gelijkheid tussen twee of meer personen in dezelfde rang en zonder mogelijkheid om de 3 winnaars en 10 reserves te 

identificeren, evalueert een jury de ontvangen inhoud en identificeert de winnaars en reserves aan de hand van de volgende criteria: 

- De bewerkingen moeten zonder lawaai zijn; 

- De kaartwaarschuwingen moeten naar behoren worden opgelost zoals vereist; 

- De kaartkwaliteit van de afbeeldingen moet goed zijn. 

 

De prijzen worden als volgt toegekend:  

• 1ste plaats: 1 winnaar ontvangt een reis naar Berlijn; 

• 2de plaats: 1 winnaar ontvangt een iPad; 

• 3de plaats: 1 winnaar ontvangt een Garmin Forerunner 35. 

 

De promotor behoudt zich het recht voor om op elk moment de geldigheid van inzendingen en deelnemers te verifiëren, inclusief de 

identiteit, de leeftijd en de woonplaats van de deelnemer, en om een deelnemer te diskwalificeren die deze algemene voorwaarden 

schendt.  

 

4. PRIJZEN  

De volgende prijzen zijn beschikbaar om te worden toegekend: 

• Een reis naar Berlijn alleen voor de winnaar.  

De prijs omvat: 

- Heen- en terugreis naar Berlijn met vertrek vanaf een internationale luchthaven (of een treinstation) in de buurt van de 

woonplaats van de winnaar; 

- 1 nacht verblijf in een kamer voor één persoon in een viersterrenhotel in Berlijn, inclusief ontbijt; 

- Twee halve dagen verblijf in de HERE-locatie in Berlijn (21 juni 's morgens en 22 juni na de middag), inclusief hoteltransfers; 

- Een twee uur durende rondrit door Berlijn; 

- 1 diner en 2 brunches. 

 

De prijs omvat niet:  

- Maaltijden, tenzij anders aangegeven onder de titel "De prijs omvat"; 

- Souvenirs, fooien, parkeerkosten, overbagage, extra excursies en attracties; of 

- persoonlijke uitgaven. 

 

Verdere prijsdetails: 

- Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om te verifiëren dat ze over geldige reisdocumenten beschikken. De winnaar 

kan (afhankelijk van het land van verblijf) een paspoort nodig hebben dat op de datum van de reis voor ten minste 6 maanden 

geldig is; eventuele noodzakelijke visa of reisverzekeringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar. 

- De prijs is voor slechts één persoon. 

- De prijs is alleen geldig van 21 juni tot 22  juni 2018. De datums kunnen worden herbevestigd. 

- De prijs is overdraagbaar. De persoon aan wie wordt overgedragen moet op de datum van het vertrek 18 jaar of ouder zijn. 

Eenmaal uitgegeven, zijn de tickets niet overdraagbaar.  

- Alle elementen van het prijzenpakket moeten worden genomen als onderdeel van dezelfde reis.  

- Als een hotelboeking  door de winnaar wordt geannuleerd, worden er geen alternatieven uitgegeven en om twijfel te 

voorkomen, wordt er geen compensatie en/of terugbetaling voorzien;  

- De vermelde accommodaties en rondleidingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking. 

Alternatieven kunnen afhankelijk van beschikbaarheid worden aangeboden. 

- De winnaars moeten de Promotor op de hoogte brengen van elke rolstoel of vergelijkbare toegangsbehoeften. 



- De winnaar is als enige verantwoordelijk voor eventuele extra kosten die tijdens zijn verblijf in het hotel worden gemaakt, 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten van maaltijden, drankjes, extra nachten en diensten, samen met 

bijbehorende belastingen; en 

- Een geldige creditcard of bankpas is mogelijk vereist om in te checken in uw kamer en zal worden gebruikt om eventuele 

incidentele kosten zoals bellen op de kamer of roomservice te garanderen. 

- De winnaar is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag bij het aanvaarden van de Prijs. De Promotor behoudt zich het recht 

voor om naar eigen goeddunken de winnaar uit te sluiten van deelname aan elk aspect van de Prijs als een partij niet voldoet 

aan de aanwijzingen van de Promotor of aan de prijs verbonden bedrijven of als de winnaar handelt op een manier die 

gevaarlijk is voor zichzelf of voor het publiek, of  naar de mening van de Promotor asociaal is, anderen stoort of overlast 

veroorzaakt. 

De deelnemers nemen alle aansprakelijkheden op zich die samenhangen met de acceptatie van de Prijs.  

De prijs is ongeveer € 1.100 waard. 

 

• Een iPad 2018 wifi 32G van Apple is € 400 waard. 

 

• Een Garmin Forerunner 35 is € 200 waard. 

 

5. KENNISGEVING AAN DE WINNAARS 

De winnaars worden binnen 4 werkdagen na het einde van de competitie via e-mail gecontacteerd en zijn verplicht om binnen 3 

kalenderdagen te antwoorden met alle contactgegevens en een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Als een deelnemer niet in 

staat is om de prijs te aanvaarden of niet reageert binnen het opgegeven tijdsbestek, wordt de deelnemer gediskwalificeerd en wordt 

de prijs aan een reserve aangeboden. Deze procedure zal worden gevolgd totdat er reserves beschikbaar zijn. De Promotor accepteert 

geen aansprakelijkheid in het geval dat er voor welke reden dan ook geen winnaar kan worden gecontacteerd. 

 

6. LEVERING VAN DE PRIJS  

De reis naar Berlijn is enkel geldig vanaf 21 juni tot 22 juni 2018. De details om van de reis te genieten worden per e-mail aan de 

winnaar meegedeeld.  

De iPad en de Garmin Forerunner worden per post of koerier geleverd binnen 30 dagen nadat de winnaars hebben bevestigd dat ze 

in aanmerking komen. De Promotor is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door onjuiste of 

onnauwkeurige contactgegevens. De Promotor heeft het recht om de leveringsmethode van alle prijzen naar eigen goeddunken te 

kiezen. De Promotor is niet verantwoordelijk voor belastingen, douanekosten of andere kosten die nodig zijn voor of gerelateerd zijn 

aan het ontvangen van een prijs. De Promotor zal ook geen prijs compenseren, die niet kan worden ingewisseld of ontvangen door 

een winnaar vanwege douane- of andere lokale voorschriften of die beschadigd, vertraagd of verloren is gegaan door de post, koerier 

of een andere postdienst. 

Elke winnaar is verplicht om alle toepasselijke belastingen en heffingen die een prijs in het rechtsgebied van de winnaar vereist, 

onafhankelijk aan te geven en te betalen. 

 

Geen enkele prijs mag in contanten worden geclaimd of worden gewijzigd in een andere prijs of regeling. In geval van onvoorziene 

omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van de Promotor, behoudt de Promotor zich echter het recht voor 

om een prijs te wijzigen, in te trekken of te vervangen voor een alternatieve prijs of regeling.    

 

7. PRIVACY 

Informatie die moet worden verstrekt overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 679/2016 (de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, AVG) 

Persoonsgegevens die vrijwillig worden verstrekt, worden, voornamelijk met behulp van elektronische methoden en 

analysehulpmiddelen, waaronder voor statistische analyse, verwerkt door Here Global BV, voor het afronden van alle fasen met 

betrekking tot de wedstrijd die bekend staat als "Game of Maps". Bovendien zullen ze conform aan de administratieve voorschriften 

en andere algemene verplichtingen die worden opgelegd door de huidige de Nederlandse wetgeving en door EU-besluiten, worden 

bewerkt en bewaard gedurende de periode die is vastgesteld in deze regelgeving. Het is verplicht om de gevraagde gegevens voor 

de bovengenoemde doeleinden te verstrekken en als u dit niet doet, is het onmogelijk om managementactiviteiten met betrekking 

tot de wedstrijd uit te voeren en om te voldoen aan wettelijke vereisten. 

Onder voorbehoud van hun uitdrukkelijke toestemming worden de gegevens van de winnaars gepubliceerd via 

communicatiemiddelen, inclusief op het internet  en in informatie- en promotiemateriaal in digitale en papieren vorm. 

Bovendien zullen, met uw uitdrukkelijke toestemming, uw gegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de 

verspreiding van promotie- en marketinginformatie (waaronder: het versturen van nieuwsbrieven, promoties van goederen en 



diensten, vouchers, enquêtes en marktonderzoek). Dit promotionele contact zal worden gemaakt via e-mail, telefoon, sms en per 

post. 

De opslag van gegevens voor het wedstrijdbeheer zal beperkt zijn tot de periode die nodig is om de afzonderlijke fasen te voltooien 

en in overeenstemming zijn met de bepalingen van de relevante wetgeving. Vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd om 

statistische rapporten te maken en worden alle identificerende gegevens vernietigd. 

Wanner u vice versa hebt ingestemd met promotionele contacten (marketing), worden de gegevens opgeslagen in onze archieven 

zolang er wordt geacht dat er nog steeds interesse is in de Here-services waarover u informatie heeft opgevraagd, of na de uitoefening 

van uw rechten om bezwaar te maken tegen verwerking voor marketingdoeleinden. In dit geval worden de gegevens, zelfs als de 

opslagperiode is verlopen, geanonimiseerd om statistieken te produceren en worden alle identificerende gegevens vernietigd door 

deze uit onze archieven te verwijderen. 

De gegevens worden verwerkt door: Promosfera srl - Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo (VA), Italië. 

De personen die geautoriseerd zijn voor gegevensverwerking zijn verkoop- en marketingpersoneel, callcentermedewerkers en IT-

systemen en gegevensbeveiligingspersoneel. 

In overeenstemming met de artikelen 15-21 AGV, kunt u door het schrijven naar de controller op hun postadres of per e-mail 

mapcreatorbenelux@here.com  uw recht op raadpleging, wijziging, verwijdering en het recht om te worden vergeten, het recht op 

beperking van de verwerking of om bezwaar tegen verwerking op legitieme redenen of om informatie- en promotie-redenen, onder 

meer via bepaalde contactmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, vaste lijn en mobiele telefoon, sms, per post) uitoefenen. Indien niet 

specifiek, wordt het bezwaar uitgebreid tot alle contactmiddelen. Als u uw toestemming intrekt, wat u op elk moment kunt doen, is 

het vanzelfsprekend dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van voorafgaande toestemming of 

alternatieve, wettelijk toegestane mechanismen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende 

autoriteiten om uw rechten af te dwingen. Nogmaals door te schrijven naar het hierboven vermelde postadres of door een e-mail te 

sturen naar mapcreatorbenelux@here.com , kunt u een volledige en bijgewerkte lijst aanvragen van degenen die verantwoordelijk 

zijn voor de gegevensverwerking. De Gegevensbeschermingsfunctionaris kan worden gecontacteerd via e-mail 

henri.kujala@here.com , tel. +4930200073152 voor informatie met betrekking tot de gegevensverwerking.  

Ten slotte heeft u recht op gegevensportabiliteit, namelijk om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen 

gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht om die gegevens rechtstreeks naar een andere onafhankelijke controller te 

verzenden, zodat deze laatste deze binnen de limieten kan verwerken u heeft bepaald.  

Het privacybeleid van de organisator kan hier worden gelezen: https://legal.here.com/be-nl/privacy/policy  

 

8. EISEN AAN HET MATERIAAL  

a. Het materiaal dat bij de wedstrijd is ingediend of dat is geüpload op het HERE-platform mag geen profane taal, raciale of 

religieuze discriminatie, geweld, seksuele handelingen, aanvallen op mensen of organisaties of andere onfatsoenlijke of 

ongepaste inhoud bevatten.  

 

b. De Promotor behoudt zich het recht voor om, voor of na publicatie,  elke inzending of materiaal te modereren, te weigeren of 

te diskwalificeren, waarvan hij naar eigen goeddunken meent dat ze verkeerd, onfatsoenlijk, aanstootgevend of ongepast zijn 

of dat ze anderszins in strijd zijn met de letter en de geest van de Wedstrijd of die mogelijk schadelijk zijn voor de Promotor, de 

Promotie of het imago of de reputatie van derden.   

 

c. Een deelnemer is aansprakelijk voor alle kosten, uitgaven en verliezen die door de Promotor worden gemaakt als gevolg van 

de schending door de deelnemer van de vereisten met betrekking tot het materiaal als de Promotor het voorwerp zou worden 

van een beschuldiging, vordering, juridische actie of procedure als gevolg van een dergelijke schending van deze algemene 

voorwaarden.  

 

d. Al het materiaal die bij de Promotie wordt ingediend, wordt de exclusieve eigendom van de Promotor. De Promotor mag het 

materiaal naar eigen goeddunken en op om het even welke manier gebruiken zonder de verplichting om een vergoeding aan 

een gebruiker te betalen voor het gebruik van het materiaal.        

 

9. ALGEMEEN  

o De informatie over hoe u kunt deelnemen, maakt deel uit van deze voorwaarden. Door deel te nemen, gaat u ermee akkoord 

aan deze algemene voorwaarden gebonden te zijn.  

o De Promotor kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade, verlies, letsel (inclusief indirecte of 

gevolgschade) geleden door een deelnemer aan de wedstrijd of als gevolg van het accepteren van een prijs. De aansprakelijkheid 

van de Promotor voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid zal op geen enkele manier worden uitgesloten. 

o De Promotor is niet aansprakelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een registratie, 

inzending of registratie niet ontvangen, verloren of beschadigd wordt, voor de vernietiging of wijziging ervan of voor een 
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ongeautoriseerde toegang tot de website tenzij de deelnemer toont dat het verlies, de fout, de vertraging, de wijziging of de 

ongeautoriseerde toegang veroorzaakt werd door de Promotor. 

o De beslissingen van de Promotor met betrekking tot elk aspect van deze Wedstrijd zijn definitief en er zal geen correspondentie 

worden gevoerd.  

o De Promotor behoudt zich het recht voor om een element van een prijs in te trekken, te wijzigen, te annuleren of op te schorten 

als dat element, wegens omstandigheden buiten zijn macht, niet langer beschikbaar is. De Promotor is niet verantwoordelijk 

voor of aansprakelijk jegens een winnaar als een prijs geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is of moet worden gewijzigd of 

geannuleerd om welke reden dan ook. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de Promotor zich het recht voor om 

een prijs of een element van de prijs te vervangen door een alternatief van dezelfde of een hogere waarde.  

o De Promotor is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden. 

o Deze Promotie is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.  

o Indien een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid plaatsvindt die ons buiten de redelijke controle van de 

Promotor en die de Promotor verhindert om aan deze algemene voorwaarden te voldoen, zal de Promotor niet aansprakelijk 

zijn voor het niet of niet tijdig uitvoeren van zijn verplichting.  

o Indien deze wedstrijd op enigerlei wijze wordt bemoeilijkt of niet kan worden uitgevoerd zoals redelijkerwijs verwacht door een 

reden die redelijkerwijs buiten de macht van de Promotor valt, onder meer wegens oorlog, terrorisme, noodtoestand of ramp 

(inclusief natuurramp), infectie door computervirus, bugs, sabotage, ongeoorloofde interventie, technische storingen of welke 

dan ook die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct verloop van deze Wedstrijd aantasten of beïnvloeden, 

behoudt de Promotor zich het recht voor om naar eigen goeddunken en voor zover wettelijk toegestaan  (a) om een deelnemer 

te diskwalificeren; of (b) behoudens schriftelijke instructies van een regelgevende instantie, om deze Promotie te wijzigen, op 

te schorten, te beëindigen of te annuleren, indien van toepassing. 

o De Promotor behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de inzendingen te verifiëren en behoudt zich het recht voor om 

een deelnemer te diskwalificeren voor het manipuleren van het deelnameproces of om een inzending in te dienen, die niet in 

overeenstemming is met deze toegangsvoorwaarden, of als de deelnemer zich bezighoudt met onwettige of ander ongepast 

wangedrag dat erop gericht is om het eerlijke en correcte verloop van de Promotie in gevaar te brengen. De wettelijke rechten 

van de Promotor om schadevergoeding of andere compensatie van een dergelijke overtreder te vorderen, zijn voorbehouden. 

 

Voor de Belgische, deze Promotie zal worden geregeld door de Belgische wetgeving.   


