Microsoft Xbox OPI Global Promotions (België)
(de 'promotie')

Algemene voorwaarden

AANBOD UITSLUITEND BESCHIKBAAR TIJDENS DE PROMOTIEPERIODE VOOR WETTIGE INWONERS
VAN BELGIË DIE TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OP DE DATUM VAN DEELNAME, EEN GELDIG
POSTADRES IN BELGIË HEBBEN EN EEN GELDIG E-MAILACCOUNT HEBBEN. NIETIG WAAR WETTELIJK
VERBODEN OF WETTELIJK BEPERKT. IN-GAMECONTENT VEREIST TOEGANG TOT INTERNET, FORZA
HORIZON 5 GAME/HALO INFINTE GAME (AFZONDERLIJK VERKOCHT) EN EEN XBOX-ACCOUNT.
Microsoft Corporation ('Microsoft') en Wella Operations US LLC ('OPI') (gezamenlijk 'sponsors'
genoemd) bieden de Microsoft Xbox OPI Global Promotions (Belgium) (de 'promotie') aan. Op de
promotie zijn de onderhavige algemene voorwaarden (de 'algemene voorwaarden') van toepassing.
Door deelname gaat een deelnemer ('deelnemer') ermee akkoord gebonden te zijn door deze
algemene voorwaarden en de beslissingen van de sponsors, die in alle opzichten definitief en bindend
zijn. Deze promotie begint op 1 maart 2022 om 0.01 uur Midden-Europese tijd ('MET') en eindigt op
31 mei 2022 om 23.59 uur MET (de 'promotieperiode'). De computer van Microsoft is het officiële
apparaat voor tijdregistratie voor deelname aan de promotie.

1.
Geschiktheid: De promotie is open voor personen die wettelijke inwoners zijn van België en
er daadwerkelijk wonen en die ten minste achttien (18) jaar oud zijn op datum van deelname.
ONGELDIG INDIEN VERBODEN.
2.
Hoe kunt u een beloningscode ontvangen? Om een code te verkrijgen die kan worden
ingeruild tegen een OPI Ford GT Livery in Forza Horizon 5 of een OPI Armor Coating in Halo Infinite
(beide games worden afzonderlijk een 'game' genoemd), moeten deelnemers één (1) of meer
deelnemende OPI-producten kopen van de lijst in bijlage A in de winkel of online bij een kleinhandelaar
in België (de 'deelnemende kleinhandelaars”) in één (1) transactie (één (1) enkel verkoopbewijs)
tijdens de promotieperiode ('in aanmerking komende aankoop') en moeten zij een foto nemen van
hun in aanmerking komend aankoopbewijs. De enige methode die deelnemers kunnen gebruiken om
een code te verkrijgen voor inwisseling van hun OPI Ford GT Livery in Forza Horizon 5 of hun OPI
Armor Coating in Halo Infinite (een 'beloningscode'), is als volgt:
(a)
Via de website: Bezoek belgium.opixboxrewards.com (de 'website') om een
afbeelding te uploaden van uw in aanmerking komend aankoopbewijs met een in aanmerking komende
aankoop en vul het registratieformulier in door juiste en nauwkeurige informatie in de vereiste velden
in te voeren (inclusief voornaam, familienaam, adres, postcode en gemeente, e-mailadres,
telefoonnummer) en selecteer welke beloningscode u wilt ontvangen (een OPI Ford GT Livery in Forza
Horizon 5 of een OPI Armor Coating in Halo Infinite). Volg de instructies en upload de afbeelding
uiterlijk op 15/06/2022. Na validatie ontvangen deelnemers een beloningscode via e-mail op het
opgegeven e-mailadres.

Deelnemers kunnen hun beloningscode inruilen tot 15/06/2022 ; daarna kan een geüpload
ontvangstbewijs van een in aanmerking komende aankoop niet langer worden ingewisseld en wordt de
website verwijderd. Deelnemers kunnen niet meer dan één (1) beloningscode inruilen. Zolang de
voorraad strekt.

Als een deel van een beloningscode is nagemaakt of onjuist is gereproduceerd, of als de beloningscode
afkomstig is van andere games of promoties (ongeacht of ze worden gerund door sponsors of een
derde), of als een deel hoe ook onleesbaar of vervormd is of ermee werd geknoeid, of als de code druk, typ-, mechanische of andere fouten bevat of weergeeft, wordt de beloningscode verworpen en als
nietig en ongeldig beschouwd.

3.
Hoe kunt u een beloningscode inruilen? Deelnemers kunnen tijdens de promotieperiode
https://www.xbox.com/nl-be/live bezoeken, om gratis een Xbox-account aan te maken (als zij nog geen
account hebben). Om de beloningscode voor Forza Horizon 5 in te ruilen, kunnen deelnemers
www.redeem.microsoft.com bezoeken, inloggen bij hun Xbox-account en hun beloningscode
invoeren, zoals opgedragen. Om de beloning in te ruilen voor Halo Infinite, kunnen deelnemers
http://www.halowaypoint.com/redeem bezoeken. Nadat deelnemers met succes een
beloningscode hebben ingevoerd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, ontvangen zij
hun OPI Ford GT Livery in hun game-inventaris van Forza Horizon 5 of hun OPI Armor Coating in hun
game-inventaris van Halo Infinite, wat van toepassing is). De beloningscode kan slechts één keer
worden ingewisseld en wordt na inwisseling gekoppeld aan het Xbox-account gebruikt tijdens het
inwisselen. Deelnemers moeten ingelogd zijn bij het juiste Xbox-account voordat zij inwisselen,
aangezien tokens niet kunnen worden overgedragen naar een ander Xbox-account en er geen
vervangingen worden gegeven. De code van OPI Ford GT Livery kan worden ingewisseld bij ontvangst
en vanaf 1 maart 2022 kan met het voertuig in de game worden gespeeld. U kunt uw code inruilen
vanaf 01/03/2022 en de Armor Coating zal beschikbaar zijn in de game in uw aanpassingencollectie
met de komende contentupdate van Halo Infinite 1.1.1, momenteel verwacht ten laatste op 1 maart
2022. Bezoek www.HaloWaypoint.com voor de laatste gegevens.
NB: De beloningscode, OPI Ford GT Livery en OPI Armor Coating kunnen niet worden ingewisseld of
geruild voor een geldelijke waarde. De content van OPI Ford GT Livery en de content van OPI Armor
Coating kunnen wanneer ook afzonderlijk te koop zijn en/of worden weggegeven.
4.
Beloningscodes en hun beperkingen: Soms worden beloningscodes hierin afzonderlijk een
'code' en gezamenlijk 'codes' genoemd. Elke code mag slechts één keer worden gebruikt;
daaropvolgende pogingen om dezelfde code opnieuw te verzenden of te gebruiken (door dezelfde
deelnemer of door verschillende deelnemers), zijn ongeldig. Codes moeten van de website zijn
ontvangen vóór 15 juni 2022. Elke geldige en na die datum niet-gebruikte code is nietig. Als een deel
van een code is nagemaakt of onjuist is gereproduceerd, of als de code afkomstig is van andere games
of promoties (ongeacht of ze worden gerund door sponsors of een derde), of als een deel hoe ook
onleesbaar of vervormd is of ermee werd geknoeid, of als de code druk-, typ-, mechanische of andere
fouten bevat of weergeeft, wordt de code verworpen en als nietig en ongeldig beschouwd. Elke
deelnemer verklaart en gaat ermee akkoord dat de respectieve beslissing van sponsors met betrekking
tot het invoeren van de code definitief en bindend is. Als u als deelnemer problemen hebt met het
inruilen van de beloningscode, ga dan naar https://support.xbox.com/nl-be/.
GEEN OVERDRACHT: Beloningscodes kunnen niet worden verkocht, verhandeld, geruild, toegewezen
of overgedragen aan of gedeeld met een derde, geveild via een onlineveilingsite of anderszins, of
worden verkregen via een andere bron dan via een van de methoden die in deze algemene voorwaarden
worden vermeld. Beloningscodes zijn nietig en worden verworpen indien niet verkregen via bevoegde,
legitieme kanalen.
5.
Codeverificatie: Alle codes zijn onderworpen aan verificatie naar goeddunken van Microsoft,
voordat een deelnemer de OPI Ford GT Livery of OPI Armor Coating ontvangt. Hulpmiddelen voor
fraudeopsporing kunnen worden gebruikt voor verificatiedoeleinden. Beloningscodes zijn nietig, als ze
de maatregelen voor fraudeopsporing niet doorstaan, of, indien door Microsoft naar eigen goeddunken
niet-toegestaan of onrechtmatig verkregen worden geacht (d.w.z. via andere middelen dan die vermeld
in deze algemene voorwaarden), of als ze een bericht, code of andere markering bevatten die niet is
toegestaan en niet door Microsoft is uitgegeven voor gebruik in deze promotie, of als ze defect zijn of
als ze drukfouten of andere mechanische fouten bevatten, of als ze foutief zijn afgedrukt of
geproduceerd of onleesbaar, niet te lezen of blanco zijn. Het inruilen van een beloningscode is niet

geldig als de inruiling is gekoppeld aan een beloningscode die nietig wordt geacht, ongeacht de reden,
inclusief maar niet beperkt tot het volgende: (a) de beloningscode is niet geverifieerd of is niet erkend
als geldig uitgegeven door Microsoft in de promotie, (b) er is vastgesteld dat de beloningscode eerder
is ingevoerd en gebruikt, behalve zoals hierin bepaald, (c) de beloningscode is onjuist of onvolledig
ingevoerd of verzonden, of (d) de beloningscode is nietig. Iedere deelnemer verklaart en gaat ermee
akkoord dat de respectieve beslissingen van sponsors definitief, bindend en doorslaggevend zijn in alle
zaken met betrekking tot de promotie, inclusief, maar niet beperkt tot bepalingen over de geldigheid
van beloningscodes. Microsoft heeft geen verplichtingen jegens de houder van een nietige
beloningscode. Sponsors kunnen naar eigen goeddunken en zonder verplichting ervoor kiezen om een
onleesbare beloningscode te vervangen door één (1) willekeurig geselecteerde beloningscode, indien
van toepassing, op verzoek en zolang de voorraad strekt. Iedere sponsor behoudt zich het recht voor
om een onleesbare beloningscode te controleren en te onderzoeken, voordat een vervangende code
wordt uitgegeven. Vervangende codes worden uitgegeven naar goeddunken van de respectieve
sponsor en kunnen worden geweigerd bij niet-naleving van deze algemene voorwaarden. Behalve
indien hierboven uitdrukkelijk vermeld, hebben sponsors geen aansprakelijkheid of verplichtingen door
een nietige beloningscode.
6.
Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering van aansprakelijkheid die wettelijk niet
kan worden uitgesloten, wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard door Microsoft,
OPI en hun respectieve verbonden bedrijven, moedermaatschappijen, dochterondernemingen,
deelnemende promotiepartners, kleinhandelaars, distributeurs, reclame- en promotiebureaus,
webmasters en bedrijven betrokken bij de opstelling, het ontwerp, de uitvoering, de productie of de
vervulling van de promotie (de 'promotierechtspersonen') voor technische problemen of technische
storingen in verband met een van de volgende gebeurtenissen die de werking van de website kunnen
aantasten: hardware- of softwarefouten, defecte computer, telefoon, kabel, satelliet, netwerk,
elektronische, draadloze of internetverbinding of andere onlinecommunicatieproblemen, fouten of
beperkingen van internetserviceproviders, servers, hosts of providers, vervormde, verwarde of foutieve
gegevensoverdrachten, het niet-verzenden of niet-ontvangen van e-mails, verloren, late, vertraagde of
onderschepte e-mailberichten, ontoegankelijkheid van de website of een deel ervan of een andere
website, ongeacht de reden, overbelasting op internet of de website, ongeoorloofde menselijke of nietmenselijke tussenkomst bij de werking van de promotie, inclusief, maar niet beperkt tot ongeoorloofde
manipulatie, hacking, diefstal, virussen, bugs, wormen, of vernietiging van een aspect van de promotie,
of verlies, verkeerde telling, misleiding, ontoegankelijkheid of onbeschikbaarheid van Xbox Live gebruikt
in verband met de promotie. Tijdens de promotieperiode kan het gebeuren dat de webmaster van
respectievelijk Microsoft of Xbox onderhoud uitvoert aan de website of andere websites, wat ertoe kan
leiden dat een deelnemer niet in staat is om codes in te voeren of in te ruilen. Microsoft en de
promotierechtspersonen zijn niet verantwoordelijk voor typ- of drukfouten in de codes, of voor
onnauwkeurige of onjuiste gegevens op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot letsel,
zaakschade of mogelijk geleden verliezen van welke aard ook bij de computer of mobiele telefoon van
de deelnemer of een andere persoon als gevolg van onlinedeelname aan de promotie of het gebruik of
downloaden van informatie van de website. Gebruik van de website is op eigen risico van de gebruiker.
ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, WORDT ALLES OP DE WEBSITE GELEVERD 'IN DE
HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, INCLUSIEF, MAAR
NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR
EEN
BEPAALD
DOEL
OF
NIET-NALEVING.
7.
Algemene bepalingen. Door deelname aan de promotie: (a) gaan deelnemers ermee
akkoord gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden, de interpretatie van deze algemene
voorwaarden door Microsoft en de beslissingen van Microsoft, die in alle opzichten definitief en bindend
zijn, (b) bevestigen zij de naleving van deze algemene voorwaarden, (c) gaan zij ermee akkoord om
alle toepasselijke federale, regionale en lokale wetten, regels en voorschriften na te leven, en (d) gaan
zij ermee akkoord om de promotierechtspersonen schadeloos te stellen en te vrijwaren. De
promotierechtspersonen zijn niet verantwoordelijk als de promotie niet kan plaatsvinden, of als een
code niet kan worden ingeruild wegens vertragingen, onderbrekingen of storingen als gevolg van
overmacht, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, daden of dreiging van terrorisme, stakingen,
uitsluitingen, arbeidsgeschillen, werkonderbrekingen, brand, overheidsmaatregelen, pandemie van het

coronavirus (COVID-19), andere epidemieën of medische noodsituaties of andere gebeurtenissen
buiten de redelijke controle van de promotierechtspersonen. Als de promotie, ongeacht de reden, niet
kan worden uitgevoerd zoals gepland, inclusief, maar niet beperkt tot, infectie met een computervirus,
bugs, geknoei, ongeoorloofde tussenkomst, fraude, technische storingen of andere oorzaken buiten de
redelijke controle van de promotierechtspersonen, die in het oordeel van Microsoft alleen de
administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of behoorlijke uitvoering van deze promotie corrupt
maakt of aantast, behoudt Microsoft zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de promotie of
een deel ervan te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten. Als de promotie of een deel
ervan wordt beëindigd of gewijzigd vóór de afsluitdatum van de promotie, wordt een kennisgeving
geplaatst op belgium.opixboxrewards.com, indien de tijd dit toestaat. Microsoft behoudt zich het recht
voor om deze wedstrijd in te trekken, te wijzigen of op te schorten en deze algemene voorwaarden van
tijd tot tijd te wijzigen tijdens de promotie. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling
in deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere
bepalingen. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of anders niet-afdwingbaar
of onwettig wordt geacht, blijven de andere bepalingen van kracht en worden ze opgevat in
overeenstemming met hun voorwaarden alsof de ongeldige of onwettige bepaling niet erin was
opgenomen. Als de sponsor een bepaling in deze algemene voorwaarden niet afdwingt, houdt dit geen
verklaring van afstand van die bepaling in. Deelnemers gaan ermee akkoord om afstand te doen van
elk recht om dubbelzinnigheid van deze algemene voorwaarden te vorderen. Hoofddingen zijn
uitsluitend bedoeld voor het gemak van verwijzing en worden niet geacht op enige wijze de betekenis
of bedoeling van de documenten of een bepaling ervan te beïnvloeden. In het geval van een verschil
of tegenstrijdigheid tussen bekendmakingen of andere verklaringen in promotiegerelateerd materiaal,
privacybeleid of gebruiksvoorwaarden op een website en/of de bepalingen van deze algemene
voorwaarden, hebben de algemene voorwaarden voorrang en zijn ze toepasselijk en bepalend. Elk
verschil zal uitsluitend naar eigen goeddunken van de sponsor worden opgelost.
8.
Privacy: Alle informatie verzonden door deelnemers en verzameld door Snipp Interactive, Inc.
namens sponsors in verband met de deelname van de deelnemer aan de promotie is onderworpen aan
en zal worden behandeld conform de gebruiksvoorwaarden van de website van Microsoft, toegankelijk
op: https://www.microsoft.com/fr-FR/legal/terms-of-use en het privacybeleid van
Microsoft
beschikbaar op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement. Door deel te nemen aan de
promotie en zich aan te melden voor het ontvangen van communicatie van Microsoft ('zich voor
Microsoft aanmeldende deelnemers) gaan zich voor Microsoft aanmeldende deelnemers hierbij
ermee akkoord dat Microsoft hun persoonsgegevens verzonden bij de inwisseling van de code
verzamelt, gebruikt en bekendmaakt (zoals uiteengezet in het privacybeleid van Microsoft). De
gegevens die een zich aanmeldende deelnemer verstrekt, kunnen onder meer worden gebruikt om
updates en aankondigingen van het bedrijf over Microsoft en haar producten te verzenden.
9.
Toepasselijk recht: Alle federale, regionale en plaatselijke wetten en verordeningen zijn
toepasselijk. Nietig waar wettelijk verboden. Op alle problemen en vragen met betrekking tot de
opstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze algemene voorwaarden, of de rechten
en verplichtingen van de deelnemer en sponsors in verband met de promotie, is de Belgische wetgeving
van toepassing en ze moeten conform de Belgische wetgeving worden opgevat.
10.
Gesponsord door: Deze promotie is gesponsord door Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052, VS, en Wella Operations US LLC, 4500 Park Granada, Calabasas,
California 91302, VS.
NB: De deelnemer begrijpt dat hij of zij gegevens verstrekt aan Microsoft en OPI. Als een deelnemer
zich aanmeldt, worden de verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt voor het verzenden aan de
deelnemer van bedrijfsupdates en aankondigingen van Microsoft en OPI over hun bedrijven en hun
producten.
KENNISGEVING OVER GAMERATINGS:
De rating van Forza Horizon 5 is PEGI 3. Geschikt voor alle leeftijden.

De rating van Halo Infinite is PEGI 16, omdat er sterke en aanhoudende afbeeldingen van geweld
zijn. Niet geschikt voor personen jonger dan 16 jaar.

BIJLAGE 'A'

Deelnemende producten
Hier klikken voor de volledige lijst van in aanmerking komende producten.

