
 
 
‘STEEL BLUE T-Shirt GIVEAWAY’ ACTIE 
Voorwaarden 
 
1. De organisator is Footwear Industries Pty Ltd (ABN 15 068 608 917), die handelt als Steel 
Blue Europe (EMEA) BV, gevestigd te Wittevrouwen 15, 1358 CD Almere, Postbus 140, 1500 EC 
Zaandam. Tel: +31 (0)36-3030280. 
 
2. De informatie over het meedoen aan de actie Limited Edition T-shirt (“de actie”) en de prijzen 
zijn onderdeel van deze voorwaarden (“voorwaarden”). Deelname aan deze actie wordt als 
aanvaarding van deze voorwaarden beschouwd. 
 
3. Uitsluitend inwoners van Nederland van 16 jaar en ouder kunnen deelnemen. 
 
4. Deelnemers van 16 en 17 jaar hebben goedkeuring van hun ouder/voogd nodig om deel te 
nemen aan de actie en de ouder/voogd van de deelnemer dient deze voorwaarden bovendien te lezen 
en hiermee in te stemmen. De organisator kan de ouder/voogd vragen om een nadere overeenkomst 
aan te gaan als bewijs van zijn instemming met de deelname van de minderjarige aan deze actie. 
 
5. Werknemers van de organisator (en hun directe familieleden) en ondernemingen die 
betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname. Met directe familieleden wordt bedoeld: 
echtgenoot, ex-echtgenoot, feitelijke echtgenoot, (natuurlijk of adoptief) kind of stiefkind, ouder, 
stiefouder, grootouder, stiefgrootouder, oom, tante, broer, zus, stiefbroer, stiefzus, nicht of neef. 
 
6. De actie begint op 21/09/2021 om 00.01 uur CET (Central European Time) en eindigt op 
30/10/2021 om 23.59 uur (“actieperiode”). Deelnameformulieren die na de actieperiode worden 
ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. 
 
7. De deelnemers moeten tijdens de actieperiode de volgende stappen voltooien: 
 

(a) een geselecteerd paar Steel Blue-werkschoenen kopen in een deelnemende winkel (in 
de winkel of online); 
(b) online op https://www.steelblue.com/shirt het deelnameformulier 
(“deelnameformulier”) waar deze voorwaarden bij zijn gevoegd invullen en controleren of 
alle gegevens zijn ingevuld; 
(c) een kopie van de bon bij het deelnameformulier voegen als bewijs voor de aankoop. 

 
8. De organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid van deelnames en deelnemers 
(met inbegrip van de identiteit, leeftijd en woonplaats van de deelnemer) te controleren en om 
deelnemers die een deelnameformulier dat strijdig is met deze voorwaarden indienen of die 
sjoemelen met het deelnameproces te diskwalificeren. Fouten en weglatingen kunnen naar 
goeddunken van de organisator worden aanvaard. Indien de organisator verzuimt een van zijn rechten 
uit te oefenen, betekent dit niet dat hij afstand van deze rechten doet. 
 
9. Onvolledige, aanstootgevende of onleesbare deelnameformulieren worden als ongeldig 
beschouwd. 
 
10. Voor één verkocht paar Steel Blue-werkschoenen mag één deelnameformulier worden 
ingediend. Het is niet toegestaan om voor meerdere aankopen deel te nemen. 



 
 
11. Als er een geschil is met betrekking tot de identiteit van een deelnemer, behoudt de 
organisator zich het recht voor om de identiteit van de deelnemer naar eigen goeddunken vast te 
stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot door te vragen om bewijs voor zijn identiteit, leeftijd 
en woonplaats. 
 
12. De prijs is één Steel Blue T-shirt of ander merchandise-item (“Prijs”). 
 
13. Als het eerste deelnameformulier dat wordt getrokken als ongeldig wordt beschouwd (zie 
punt 9), dan is het volgende deelnameformulier dat wordt getrokken de winnaar. 
 
14. De beslissing van de organisator is definitief en hierover wordt niet gecorrespondeerd. De 
organisator is verantwoordelijk voor de definitieve interpretatie van de in dit document vermelde 
voorwaarden. 
 
15. De verantwoordelijkheid voor het opeisen van de prijs ligt volledig bij de winnende deelnemer 
en niet bij de organisator. Als een winnaar om enigerlei reden de prijs niet binnen de door de 
organisator vastgestelde termijn ontvangt, vervalt de prijs.  
 
16. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar en kunnen niet in contanten worden 
uitbetaald. 
 
17. De deelnemers stemmen ermee in dat de organisator als zij winnen zonder vergoeding, in 
alle media en voor een onbepaalde periode hun naam, beeltenis, afbeelding en/of stem gebruikt (met 
inbegrip van foto's, films en/of opnames hiervan) om deze actie (inclusief de uitslag) te promoten, 
evenals de producten die de organisator maakt, verspreidt en/of levert. 
 
18. Als er op enigerlei wijze met deze actie wordt geknoeid of als deze actie om enigerlei reden 
waarover de organisator redelijkerwijs geen controle heeft niet naar verwachting kan worden 
uitgevoerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische problemen, ongeautoriseerde 
inmenging of fraude, behoudt de organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken en voor 
zover wettelijk is toegestaan (a) een deelnemer te diskwalificeren; of (b) de actie te veranderen, op te 
schorten, te beëindigen of te annuleren met inachtneming van de schriftelijke instructies van een 
toezichthoudende autoriteit.  
 
19. De deelnemer is verantwoordelijk voor alle kosten die het bezoeken van de actiewebsite van 
de organisator met zich meebrengt. Deze kosten variëren afhankelijk van de gebruikte 
dienstverlener.  
 
20. Niets in deze voorwaarden vormt of streeft naar een beperking, uitsluiting of wijziging van de 
wettelijke garanties voor consumenten uit de Australische Competition and Consumer Act en van 
eventuele andere stilzwijgende garanties uit de Australische Securities and Investments Commission 
Act of vergelijkbare wetgeving ter bescherming van consumenten in de staten en territoria van 
Australië (“garanties die niet kunnen worden uitgesloten”). Met uitzondering van 
verantwoordelijkheden die wettelijk niet kunnen worden uitgesloten, met inbegrip van de garanties 
die niet kunnen worden uitgesloten, sluit de organisator (inclusief zijn functionarissen, werknemers 
en agenten) iedere aansprakelijkheid (met inbegrip van nalatigheid) uit voor letsel of directe of 
indirecte, bijzondere of gevolgschade (inclusief het verlies van mogelijkheden) die op enigerlei wijze 
voortkomt uit de actie. Behoudens voor zover wettelijk vereist is, onder andere in de Australian 
Consumer Law, doet de organisator geen garanties of toezeggingen over de doelmatigheid of 



 
 
geschiktheid van de prijs en aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit of het gebrek aan 
kwaliteit van de prijs. 
 
21. Met uitzondering van verantwoordelijkheden die wettelijk niet kunnen worden uitgesloten, 
met inbegrip van de garanties die niet kunnen worden uitgesloten, is de organisator niet 
verantwoordelijk voor en sluit hij (inclusief zijn functionarissen, werknemers en agenten) iedere 
aansprakelijkheid (met inbegrip van nalatigheid) uit voor letsel of directe of indirecte, bijzondere of 
gevolgschade (inclusief het verlies van mogelijkheden) die op enigerlei wijze voortkomt uit: (a) 
technische problemen of defecte apparatuur (al dan niet onder controle van de organisator); (b) 
diefstal, ongeoorloofde toegang of inmenging van derden; (c) verlate, verloren, gewijzigde, 
beschadigde of verkeerd geadresseerde deelnames of opeisen van prijzen (al dan niet na ontvangst 
door de organisator) door toedoen van een reden waarover de organisator redelijkerwijs geen 
controle heeft; (d) een afwijkende waarde van de prijs ten opzichte van de vermelding in deze 
voorwaarden; (e) eventuele belastingplichten van de winnaar of deelnemer; of (f) het ophalen en/of 
gebruiken van de prijs. 
 
22. Met inachtneming van de Australische privacywetgeving en de AVG verzamelt de organisator 
persoonsgegevens om de actie uit te voeren en heeft hij het recht om deze informatie hiervoor 
openbaar te maken aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot agenten, contractanten, 
dienstverleners, prijsleveranciers en eventueel toezichthoudende autoriteiten. Het verstrekken van 
deze informatie is een voorwaarde voor deelname. Tenzij anders is vermeld, heeft de organisator het 
recht om de informatie voor onbepaalde tijd te gebruiken voor promotie-, marketing-, reclame-, 
onderzoeks- en profileringsdoeleinden, onder andere door de deelnemer elektronische berichten te 
verzenden of te bellen. Deelnemers dienen verzoeken om zich af te melden en voor het inzien, 
bijwerken en corrigeren van gegevens aan de organisator te richten. Alle deelnameformulieren 
worden eigendom van de organisator. 
 
23. Deelnemers stemmen ermee in dat alle in het deelnameformulier verstrekte gegevens 
worden verzameld en gebruikt voor alle lopende marketinginitiatieven die de organisator gepast acht 
voor al zijn marketingactiviteiten.  
 
24. Het privacybeleid van de organisator kan worden geraadpleegd op 
https://steelblue.com/nl/privacy-policy/. 
 
25. De actie valt onder de wetgeving van de AVG, het Gemenebest Australië, West-Australië en de 
gerechten van West-Australië.  
 
26. Deelnemers kunnen eventuele vragen over deze voorwaarden per e-mail op 
marketing@steelblue.com of telefonisch via +31 (0)36-3030280 stellen aan de Chief Marketing Officer. 
 
 

https://steelblue.com/nl/privacy-policy/
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