
Actievoorwaarden Testpanel Aquaint 
 

1. Algemeen  
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het testpanel van 24Baby.nl i.s.m. Happy Family Products 
(hierna “Happy Family Products”) – waarvan Aquaint onderdeel uitmaakt – gevestigd te Ubbergen, aan het 
adres Parallelweg 3. 
1.2 Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze 
actievoorwaarden.  
1.3 Door deel te nemen aan het testpanel kan een deelnemer kans maken op het mogen testen van Aquaint, 
het schrijven van een review daarover en vervolgens het houden van het betreffende Aquaint product. 
1.4 Deze actie begint in november 2018 en eindigt in december 2018. U wordt in november gemaild of u 
geselecteerd bent voor het testpanel.  
1.5 De deelnemers worden verzocht hun volledige NAW-gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het 
versturen van het product om te reviewen. 
1.6 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van dit testpanel en worden na 
afloop van deze actie verwijderd. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 
toepassing. 
1.7 De persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname worden verwerkt door Happy Family Products met 
inachtneming van de privacyverklaring van Happy Family Products. 
 
2. Voorwaarden  
2.1 Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en 
ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.  
2.2 Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.  
2.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  
2.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.  
2.5 Happy Family Products gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers 
niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze 
toegang verschaffen tot deze actie. 
2.7 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.  
 
3. Selectie voor Testpanel 
3.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan de actie 
hebben deelgenomen maken kans om geselecteerd te worden voor het testpanel. 
3.2 Na afloop van de actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de deelnemers 
worden geselecteerd. In november zullen de deelnemers per e-mail horen of ze geselecteerd zijn. Over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
4. Publiciteit  
4.1 De geselecteerde deelnemers van het testpanel geven Happy Family Products toestemming om zijn of haar 
naam, review en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij een artikel dat geschreven wordt op 24Baby.nl. 
4.2 De geselecteerde deelnemers van het testpanel geven Happy Family Products toestemming om zijn of haar 
naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie. De 
geselecteerde deelnemers die medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Happy Family Products 
heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding. 
 
5. Intellectuele eigendomsrechten 
5.1 De deelnemer verklaart en garandeert de auteur te zijn van de/het verhaal/foto/filmpje. Elke deelnemer 
verbindt zich ertoe om geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op het recht op mededeling aan het 
publiek, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enig persoonlijkheidsrecht evenals op enig 
intellectueel eigendomsrecht, zoals m.n. het auteursrecht. 
 



Happy Family Products behoudt zich het recht voor om inzendingen die ongepast worden geacht niet te 
publiceren of te verwijderen. Zonder dat deze opsomming exhaustief is, worden volgende inzendingen als 
ongepast beschouwd:  
a. verhalen/foto’s/filmpjes die inbreuk maken op enig persoonlijkheidsrecht, het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer of het recht op afbeelding van een derde;  
b. verhalen/foto’s/filmpjes die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, en m.n. op 
het auteursrecht;  
c. verhalen/foto’s/filmpjes die reclame, verzoeken of referenties bevatten die geen verband houden met 
Happy Family Products/Aquaint;  
d. verhalen/foto’s/filmpjes die citaten/uitspraken bevatten die toebehoren aan een derde of die verband 
houden met een merk dat concurreert met het merk Aquaint;  
e. verhalen/foto’s/filmpjes die op eender welke manier eerrovend, beledigend, bedreigend, haatdragend, 
expliciet seksueel of racistisch zijn.  
 
Tevens kan Happy Family Products naar eigen goeddunken ieder(e) ander(e) verhaal/foto/filmpje weigeren 
dat/die zij ongepast acht in het kader van de Actie.  
 
5.2. De deelnemer ziet ten opzichte van Happy Family Products af van elk recht op royalty’s voor het gebruik 
van het/de verhaal/foto/filmpje voor ongeacht welke doeleinden, in het bijzonder voor promotionele 
boodschappen en evenementen, met inbegrip van maar zonder zich te beperken tot de reproductie, de 
verdeling en de publicatie van het/de verhaal/foto/filmpje, alsook hun ter beschikkingstelling van het publiek 
onder ongeacht welke vorm en via eender welk medium (papier of elektronisch, internet, tv, radio, bioscoop, 
…), met inbegrip van aangepaste versies van de foto’s/zinnen.  
5.3. Het recht om het/de verhaal/foto/filmpje te gebruiken, wordt toegekend voor de duur van de wettelijke 
bescherming door het auteursrecht en zonder territoriale beperking. Dit recht kan ook worden doorgegeven of 
afgestaan onder licentie aan derden en met name, en zonder zich hiertoe te beperken, aan 
dochterondernemingen van Happy Family Products, zonder enige beperking.  
5.4. Happy Family Products is niet beperkt in haar gebruik van het/de verhaal/foto/filmpje voorgesteld door de 
deelnemers, maar ze garandeert dat de deelnemers niet in een slecht daglicht zullen worden gesteld door het 
gebruik van hun inzending door Happy Family Products. De deelnemers zien af van het recht op het 
controleren of goedkeuren van het eindproduct, de videoclip, de reclameboodschap, het videoscript of de 
bijbehorende gedrukte producten. 
 
6. Contact 
 
Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw 
persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Happy Family Products:  

• per telefoon op het nummer 024 20 63 729 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur);  

• via website: https://aquaint.nl/contact/     

• via email: info@happyfamilyproducts.nl 
 
De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de 
desbetreffende afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft 
opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt 
uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen. 
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