Deelnamevoorwaarden Philips PerfectCare Elite
My Home Party – juni 2017
Deelnemen aan dit project is volledig gratis, maar vereist duidelijke actie van de My Home Party leden
met betrekking tot:
•

•

Het invullen van het party verslag (vragenlijst aan het einde van de party) is verplicht: daarin
wordt onder andere gevraagd of je het toestel terugstuurt of houdt aan een voordelige
insidersprijs.
Terugsturen van het toestel gebeurt volgens de aangegeven procedure.

My Home Party concept

De deelnemers gebruiken de Philips PerfectCare Elite op proef gedurende 1 maand en organiseren
een party waarin ze de PerfectCare demonstreren aan hun gasten. Op deze manier kunnen ze
ervaren of het toestel beantwoordt aan hun eisen en verwachtingen. Dit gebeurt zonder enige
aankoopverplichting.
Om je keuze aan het einde van de testperiode door te geven is het erg belangrijk dat je het party
verslag invult. Hierin moet je aangeven of je het toestel zal terugsturen of zal houden. Deze vragenlijst
wordt op het einde van het project online gezet. Je wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht en
je zal hem ook vinden op onze website op je persoonlijke party pagina. Het invullen van deze
vragenlijst is verplicht vóór 7/07/2017. Indien deze niet is ingevuld voor die datum gaan wij ervan uit
dat je het toestel wenst te houden.
Timing
De indicatieve looptijd van dit project wordt duidelijk aangegeven op de website
(www.myhomeparty.net) en via de blogposts. Deelnemers zullen de Philips PerfectCare Elite
ongeveer 1 maand op proef kunnen gebruiken, indicatief tussen 25/05/2017 en 29/06/2017.
Het toestel wordt in een UPS Access Point geleverd en dient ten laatste op 10/07/2017
teruggestuurd te worden via een UPS Access Point naar keuze (zie verder: terugsturen).
Registratie
Men kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan deze Party via www.myhomeparty.net; Per
individu geldt een beperking tot 1 account. Bij misbruik of valse informatie kan de kandidaatdeelnemer zonder waarschuwing geweerd worden. Om te kunnen deelnemen aan de Philips
PerfectCare Elite party, dient de kandidaat-deelnemer de vragenlijst volledig en waarheidsgetrouw in
te vullen.
Bankkaart
Op het einde van het project beslis je of je tevreden bent over de Philips PerfectCare Elite en of je het
toestel bijgevolg wil houden of niet. Aangezien je aan het einde van het My Home Party project de

Philips PerfectCare Elite kan aankopen voor een bedrag van €129, vragen wij bij de kandidaatstelling
in de entry-survey je gegevens, net omdat een financiële transactie tot de mogelijkheden behoort.
Deze bankgegevens moeten volledig correct ingevuld worden.
Doorgeven van gegevens met de bankkaart
Je stemt in met een mogelijke eenmalige domiciliering. Er zal enkel geld van je rekening
gehouden worden als je aan het einde van het project beslist de Philips PerfectCare Elite te
houden.
Privacy
Alle gegevens worden uiterst confidentieel behandeld. Persoonlijke informatie over de deelnemers
wordt enkel met expliciete toestemming aan derden meegedeeld. In geval van niet-selectie worden
alle opgegeven bankgegevens onmiddellijk uit ons systeem verwijderd.
Selectie
Op basis van specifieke criteria van onze klant en op basis van de intrinsieke motivatie van de
kandidaat-deelnemer, zal een voorselectie gebeuren over al dan niet deelname aan dit project. Deze
voorselectie gebeurt door de medewerkers van My Home Party, is blijvend en niet aanvechtbaar. Om
je deelname te vervolledigen en verzekeren wordt je gevraagd om minimum 10 gasten uit te nodigen
die hun deelname bevestigen via onze website. Ben je bij de eerste 150 Party Planners die 10
bevestigde gasten hebben is je selectie definitief en zal je een toestel ontvangen; Niet-selectie heeft
geen invloed op eventuele volgende kandidaturen of deelnames aan andere parties. Deze manier van
selecteren is nodig omdat het aantal kandidaten meestal veel hoger is dan het aantal beschikbare
plaatsen.
Terugsturen of houden
Na afloop van de party heb je de keuze:
Optie 1: Terugsturen
1. Het toestel wordt onbeschadigd, proper en volledig teruggestuurd in de originele doos
(doos van de verpakking, binnenverpakking en de omdoos).
2. Print je gepersonaliseerd en uniek terugzend-etiket van UPS dat je terugvindt op jouw Party
Page aan het einde van de testperiode.
3. Kleef het terugzend-etiket op de omdoos.
4. Zend de doos ten laatste op 10/07/2017 terug via een UPS Access Point naar keuze. De
verzendingskosten van het terugsturen worden gedragen door My Home Party maar dit enkel
indien het toestel met het terugzend-etiket en via UPS wordt teruggestuurd.
5. Bij afgifte van de doos, krijg je een verzendbewijsje.
6. Hou het verzendbewijsje zorgvuldig bij.

Belangrijk! Wanneer het toestel niet tijdig wordt teruggestuurd (dwz. na 10/07/2017), wordt
ervan uitgegaan dat de deelnemer het toestel wenst te houden. Wanneer het toestel
beschadigd, onvolledig of zonder originele doos wordt teruggestuurd zal de deelnemer de
volledige waarde van het toestel moeten vergoeden.
Als je het toestel op een andere manier terugstuurt dan afgesproken, gebeurt dit op eigen
kosten en volledig op eigen risico. Wanneer het toestel verloren gaat, betaal je zelf de kosten.

Optie 2: Houden.
Wanneer in het party-verslag (vragenlijst) wordt aangegeven dat de deelnemer het toestel wil
houden, kan dat aan de speciale “My Home Party prijs” van €129. Op dat moment geeft de
deelnemer de expliciete goedkeuring om over te gaan tot een éénmalige domiciliering (SEPA)
van dat bovenvermeld bedrag op basis van de opgegeven bankgegevens.

Garantiebewijs
In elk pakket wordt een document meegeleverd dat 2 jaar garantie op het toestel biedt.
Incasso
Indien de deelnemer ervoor kiest om het toestel te houden of het toestel niet terugstuurt én als hij
verhindert dat de betaling gebeurt, wordt een incassobureau ingeschakeld, waarbij de lasten bij de
deelnemer liggen. Het dossier wordt doorgegeven aan het Incassobureau ICS NV. De incassokosten
worden dan bovenop de hoofdsom voor het toestel geteld. Die houden een schadevergoeding in van
10%, berekend op de openstaande hoofdsom, 8% nalatigheidsintrest per annum en een dossierkost
van 30 euro.
Slotbepalingen
“My Home Party” is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met dit product en
het project, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen
worden gecontroleerd door de medewerkers van My Home Party. Het is de verantwoordelijkheid van
elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren.
Deelname aan deze My Home Party over Tefal houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit
reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op
soevereine wijze beslecht door de organisatoren. Bij betwisting is de Rechtbank van Antwerpen
bevoegd.
The Grapevine, handeldrijvende onder de handelsnaam "My Home Party" en hierna genoemd My
Home Party, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of
incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter
beschikking gestelde informatie.
My Home Party kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebeurlijke schade die het
geregistreerd lid zou kunnen lijden uit hoofde van het gebruik van de producten of diensten tijdens
een project/party op welke wijze ook.

De fabrikant en de verdeler blijven ten allen tijde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het
product of de dienst dat het geregistreerde lid gebruikt tijdens een party.
Het geregistreerd lid is er steeds toe gehouden de gebruiksaanwijzing en/of de bijsluiter van het
product of de dienst strikt na te leven.
Voor producten voor lichaamsverzorging en behandeling dient het geregistreerd lid voorafgaand het
gebruik, de bijsluiter van het product grondig te consulteren voor mogelijke complicaties,
bijwerkingen, gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen, mogelijke allergische reacties, etc. en
desgevallend voorafgaand een arts te raadplegen.
De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen,
geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken
die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van My
Home Party. De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen
inzake intellectuele eigendom.
U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te
raadplegen en/of te downloaden. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie,
verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of
deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van My
Home Party, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van My Home
Party.

