Marriott Mobile App - Travel For Life*
Spelregels
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1. Deelnamevoorwaarden: Aan de Marriott Mobile App Travel for Life mogen uitsluitend wettige
ingezetenen van Canada, Frankrijk, Duitsland, Mexico, Nederland, Zuid-Afrika, de vijftig (50) staten van
de Verenigde Staten (en het District of Colombia), Puerto Rico, de Maagdeneilanden behorende tot de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk deelnemen die ten minste de volwassen leeftijd hebben
bereikt die in hun respectievelijke land geldt en op het moment van aanmelding lid van Marriott Rewards
zijn. Van deelname uitgesloten zijn werknemers van Marriott International, Inc., HelloWorld, Inc. en hun
respectievelijke moedermaatschappijen en gelieerde maatschappijen en hun directe familie (echtgenoot
of echtgenote, ouders, broers en/of zussen en kinderen) en leden van het huishouden van deze
werknemers. Op deze loterij zijn alle landelijke, provinciale en gemeentewetten en -voorschriften van
toepassing en is niet geldig waar loterijen zijn verboden. Door deelname gaat de deelnemer volledig en
onvoorwaardelijk akkoord met deze spelregels. De beslissingen van de organisator en de beheerder zijn
definitief en bindend in alle aangelegenheden betreffende de loterij. Om een prijs te kunnen winnen, moet
aan alle eisen in deze spelregels zijn voldaan.
2. Organisator: Marriott International, Inc., 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 20817-1102,
Verenigde Staten. Beheerder: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075,
Verenigde Staten Deze loterij dient uitsluitend voor het promoten van de Marriott Mobile App.
3. Tijdschema: De promotie begint op 1 maart 2017 om 00.00 uur ET (Eastern Time) en eindigt op 31
mei 2017 om 23.59 uur ET (de promotieperiode). De officiële tijdwaarnemers voor de loterij zijn de
servers van de organisator in de Verenigde Staten. De deelnemer heeft tot taak om te bepalen wat de
corresponderende tijd in zijn of haar rechtsgebied is. Ga naar http://www.timeanddate.com/worldclock/
voor informatie over het omzetten van tijden naar een andere tijdzone.
4. Aanmelding:
A. Aanmelden via de Marriott Mobile App (er kunnen tarieven in rekening worden gebracht voor
het verzenden van berichten en gegevens via de app).
1) Voor deelname via de Marriott Mobile App (de app) moet u (a) de app downloaden
als u de app nog niet op uw apparaat hebt (de app werkt op iOS en de meeste
Android- en Windows-apparaten); en (b) u aanmelden op de app met uw Marriott
Rewards- of Ritz Carlton Rewards-accountnummer (Rewards Account). Rewards
Accounts zijn gratis. Er zijn wel algemene voorwaarden op van toepassing:
www.marriott.com/rewards/terms/default.mi.
2) VOOR INGEZETENEN VAN RECHTSGEBIEDEN MET UITZONDERING VAN
INGEZETENEN VAN DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIP VAN PUERTO
RICO EN DE MAAGDENEILANDEN BEHORENDE BIJ DE VERENIGDE STATEN):
U moet naar www.appsweepsmarriott.com gaan en op het online
registratieformulier voor de loterij uw volledige naam, een geldig e-mailadres (dat
aan uw Rewards-account is gekoppeld), land en Rewards-accountnummer invullen
om loterijbriefjes te krijgen voor alle acties die via de app zijn voltooid. U kunt u
gedurende de gehele promotieperiode opgeven.

3) UITSLUITEND VOOR INGEZETENEN VAN DE VERENIGDE STATEN (INCLUSIEF
PUERTO RICO EN DE MAAGDENEILANDEN BEHORENDE BIJ DE VERENIGDE
STATEN): U wordt automatisch opgegeven voor de loterij. U kunt aangeven dat u
niet aan de loterij wilt deelnemen op www.appsweepsmarriott.com.
4) U kunt op de volgende manieren loterijbriefjes verkrijgen:
a. Reserveer één of meer overnachtingen in een van de Marriott-gelegenheden
wereldwijd via de app onder de volgende voorwaarden:
i. Geldige Marriott-gelegenheden zijn: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton
Reserve, JW Marriott, EDITION, Marriott Hotels, Marriott Vacation
Club, Delta, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Gaylord
Hotels, Courtyard Hotels, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield
Inn & Suites, AC Hotels, Moxy Hotels, Marriott Executive
Apartments, Residence Inn en TownePlace Suites (Marriottgelegenheid).
ii. de reservering moet zijn gekoppeld aan het Rewardsaccountnummer van de deelnemer op het moment dat u een of meer
kamers reserveert;
iii. er kan maar (1) loterijbriefje worden verdiend voor elke reservering,
ongeacht het aantal kamers of overnachtingen dat wordt geboekt; en
iv. u kunt maximaal twintig (20) loterijbriefjes verdienen door via de app
hotelkamers te reserveren.
b. Check in bij een van de Marriott-gelegenheden wereldwijd onder de
volgende voorwaarden:
i. Mobile Check is algemeen beschikbaar voor Marriott-gelegenheden
wereldwijd, tenzij deze zijn gelegen in Japan of Venezuela. Check de
modus Active stay in de app om te zien of een aanstaand verblijf in
aanmerking komt voor mobiel inchecken.
ii. Om een loterijbriefje te verdienen door middel via de Check infunctie van de app, moet u bij Marriott zelf de reservering hebben
gedaan (telefonisch, online of via de app), en niet via een derde
partij die de reservering voor u heeft verzorgd, zoals bijv.
Expedia.com. Het is niet nodig om de app te gebruiken voor de
reservering om een loterijbriefje te verdienen voor inchecken via de
app.
iii. Om een loterijbriefje te verdienen, moet de reservering zijn
gekoppeld aan uw Rewards-accountnummer. U moet binnen
achtenveertig (48) uur voordat u incheckt uw Rewardsaccountnummer opgeven voor de reservering.
iv. Er kan maar (1) loterijbriefje worden verdiend voor elke keer dat u
incheckt, ongeacht het aantal kamers of overnachtingen dat is
geboekt voor de reservering.
v. U kunt maximaal twintig (20) loterijbriefjes verdienen door via de app
in te checken.
c. Gebruik de functie Mobile Request van de app tijdens de promotieperiode
onder de volgende voorwaarden:
i. Mobile Requests zijn algemeen beschikbaar voor Marriottgelegenheden wereldwijd, behalve voor de volgende hotelketens:
Delta, Protea Hotels en Gaylord Hotels. Check de modus Active
stay in de app om te zien of voor een aanstaand verblijf Mobile
Requests worden aangeboden.
ii. U moet uw Rewards-accountnummer opgeven bij de reservering om
verzoeken te kunnen doen via de app-functie Mobile Requests.
iii. Er kan maar (1) loterijbriefje worden verdiend voor elke keer dat u
een verzoek doet via de app-functie Mobile Requests.

iv. U kunt één (1) loterijbriefje per dag verdienen met een
maximumaantal van twintig (20) loterijbriefjes voor verzoeken die u
via de functie Mobile Requests op de app hebt gedaan.
v. Mobile Requests zijn niet beschikbaar op Windows-telefoons.
5) U krijgt geen bevestiging als u een loterijbriefje hebt verdiend.

B. Aanmelden zonder de Marriott Mobile App te gebruiken, zonder reservering te doen of zonder
hotelverblijf
1) VOOR INGEZETENEN VAN RECHTSGEBIEDEN MET UITZONDERING VAN
INGEZETENEN VAN DE VERENIGDE STATEN (INCLUSIEF PUERTO RICO EN
DE MAAGDENEILANDEN BEHORENDE BIJ DE VERENIGDE STATEN): Verzend
tijdens de promotieperiode een e-mail naar
MarriottMobileAppSweeps@HelloWorldfulfillment.com waarin u de volgende
informatie verstrekt:
a. Uw naam
b. Uw volledige woonadres
c. Een geldig e-mailadres waarop u te bereiken bent
d. Uw Rewards-accountnummer
e. Uw geboortedatum
2) UITSLUITEND VOOR INGEZETENEN VAN DE VERENIGDE STATEN (INCLUSIEF
PUERTO RICO EN DE MAAGDENEILANDEN BEHORENDE BIJ DE VERENIGDE
STATEN): Schrijf uw naam, adres, een telefoonnummer waarop u overdag en een
telefoonnummer waarop u 's avonds te bereiken bent, uw e-mailadres, Rewardsaccountnummer en uw geboortedatum op een stuk papier van 3 bij 5 inch en
verstuur dit in een voldoende gefrankeerde envelop naar Marriott Mobile App Travel
For Life,” c/o HelloWorld, Inc., P.O. Box 5029, Department 829846, Kalamazoo, MI
49003-5029. Alle via de post verstuurde verzoeken om loterijbriefjes toe te kennen,
moeten uiterlijk op 31 mei 2017 zijn afgestempeld en op 7 juni 2017 zijn
binnengekomen. Elke envelop mag één (1) verzoek bevatten om loterijbriefjes toe te
kennen.
3) Voor elk compleet verzoek dat via e-mail of de post binnenkomt, krijgt u drie (3)
loterijbriefjes toegekend. U mag maximaal twintig (20) verzoeken om loterijbriefjes
mailen of op de post doen. Alle loterijbriefjes worden het exclusieve eigendom van
de organisator. Er worden geen ontvangstbevestigingen verzonden en geen
verzoeken geretourneerd. Een bewijs van verzending wordt niet beschouwd als een
bewijs dat het verzoek is ontvangen door de organisator. De organisator is niet
verantwoordelijk voor verloren, te laat ingezonden, onvolledige, ongeldige,
onleesbare, verkeerd geplaatste verzoeken of onvoldoende gefrankeerde verzoeken.
Deze verzoeken worden gediskwalificeerd.
C. LIMIET: U mag maximaal met zestig (60) loterijbriefjes deelnemen die tijdens de
promotieperiode via een van de aanmeldingskanalen zijn ingediend.
D. Verschillende deelnemers mogen niet hetzelfde e-mailadres of Rewards-account hebben. Elke
poging van een deelnemer om meer dan het vermelde aantal loterijbriefjes te krijgen door
meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties en aanmeldingen of enige
andere methode te gebruiken, maakt de deelname van die deelnemer ongeldig en kan de
deelnemer diskwalificeren. Het gebruik van geautomatiseerde systemen voor deelname is
verboden en heeft diskwalificatie tot gevolg. Bij een geschil over de identiteit van een registratie
wordt de gemachtigde eigenaar van het e-mailadres dat voor de registratie is gebruikt, geacht de
deelnemer te zijn. De gemachtigde accounthouder is de bij een e-mailadres behorende
natuurlijke persoon dat gebruikt is om de Rewards-account te maken. We kunnen aan elke
mogelijke winnaar vragen om bewijs van eigendom van zijn of haar e-mailaccount te overleggen.

5. Trekking van de hoofdprijs: De beheerder is een onafhankelijke juryorganisatie. De beslissingen die
deze organisatie neemt over de administratieve afhandeling van de loterij en de selectie van de potentiële
winnaar zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot deze loterij. De beheerder
selecteert op 30 juni 2017 in een blinde trekking de potentiële hoofdprijswinnaar uit alle geldige
loterijbriefjes. De potentiële winnaar krijgt hierover bericht op het e-mailadres dat is ingevuld op het
registratieformulier of zijn of haar bijbehorende Reward Member-account. De potentiële winnaar is
verplicht om de volgende documenten te ondertekenen en te retourneren: (i) een conformiteitsverklaring
waaruit blijkt dat de deelnemer volgens deze spelregels het recht heeft om de prijs in ontvangst te
nemen; (ii) een vrijwaringsverklaring (waarin clausule 7, 10 en 11 van deze spelregels zijn weergegeven;
(iii) een publiciteitsrechtverlening (waarin de bepalingen in clausule 8 en 15 van deze spelregels zijn
weergegeven; en (iv) een Amerikaans belastingformulier W8-Ben (als de winnaar geen ingezetene van
de Verenigde Staten is) die binnen zeven (7) dagen na de datum waarop kennisgeving of een poging tot
kennisgeving is verzonden door de beheerder moet zijn ontvangen om aanspraak te kunnen maken op
zijn/haar prijs. Potentiële winnaars uit Canada moeten binnen een vastgestelde tijd een
vaardigheidsvraag correct beantwoorden om de prijs te ontvangen. De ontvangst van een prijs is
afhankelijk van naleving van deze spelregels. Indien er geen contact kan worden opgenomen met een
potentiële winnaar of als hij of zij nalaat binnen de voorgeschreven tijd de conformiteitsverklaring, de
vrijwaringsverklaring en de publiciteitsrechtverlening te ondertekenen en retourneren of de
vaardigheidsvraag onjuist beantwoordt verliest de mogelijke winnaar alle rechten op de prijs. In het geval
dat een potentiële winnaar, ongeacht de reden, wordt gediskwalificeerd, selecteert de organisator een
plaatsvervangende winnaar geselecteerd in een blinde trekking onder alle resterende loterijbriefjes. Er
worden maar drie (3) trekkingen voor plaatsvervangende winnaars gehouden; daarna blijft de prijs
onuitgereikt.
6. De prijs: ÉÉN (1) HOOFDPRIJS: Er zullen binnen één (1) maand nadat de winnaar officieel erkend is
3.750.000 Marriott Rewards-punten bijgeschreven worden op de Rewards-account van de winnaar.
Retailwaarde van de Marriott Rewards-punten is circa: 46.875 USD (of circa 61.795 CAD; 42.025 EUR;
36.200 BP; 929.353 MXN; of 732.562 ZAR (inclusief btw).)
Op het inwisselen, vervallen en gebruik van Marriott Rewards-punten zijn de algemene voorwaarden van
het Marriott Rewards-programma van toepassing (http://www.marriott.com/rewards/terms/default.mi). De
winnaar kan worden verzocht om zijn/haar Rewards Account-gegevens te verstrekken of bevestigen om
de prijs te kunnen uitreiken. Tenzij dit in deze algemene voorwaarden is opgenomen en naar eigen
goeddunken van de organisator, zijn prijzen niet overdraagbaar en worden niet vervangen. De
organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of
grotere waarde als de beoogde prijs om enige reden niet verkrijgbaar is. Nadat alle 3.750.000 punten
door de winnaar zijn ingewisseld, worden geen punten meer toegewezen aan de winnaar als onderdeel
van de hoofdprijs. Hoe groot de kans op winnen is, hangt af van het aantal geldige loterijbriefjes dat
tijdens de promotieperiode wordt ontvangen.
Belasting Als de winnaar een ingezetene is van de Verenigde Staten, zal Marriott de winnaar een
cheque ter waarde van 10.000 USD verstrekken om de verschuldigde belasting over de gewonnen prijs
te voldoen. De winnaars zijn verantwoordelijk voor het afdragen van alle verschuldigde particuliere
belasting en de kosten die gekoppeld zijn aan de ontvangst en/of het gebruik van de prijs. In het geval
dat de winnaar geen ingezetene van de Verenigde Staten is, zal de organisator de prijs met 30%
verhogen en dit extra bedrag conform wettelijke verplichtingen aan de IRS (de belastingdienst in de
Verenigde Staten) afdragen. De organisator verstrekt de winnaar het Amerikaanse belastingformulier
1042 waarin de totale waarde van de prijs, inclusief de prijsverhoging, is vermeld.
7. Vrijwaring: Voor zover dit wettelijk is toegestaan gaat elke winnaar door deel te nemen aan deze
loterij ermee akkoord de ., de beheerder en hun respectieve dochterondernemingen, gelieerde
ondernemingen, leveranciers, distributeurs, reclamebureaus en loterijbedrijven evenals hun respectieve
moedermaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (samen de
gevrijwaarde partijen) te vrijwaren van of tegen alle aanspraken of vorderingen, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot persoonlijk letsel, overlijden of schade aan of verlies van eigendommen die voortvloeit uit
de deelname aan de loterij of de ontvangst of het gebruik of misbruik van een prijs. Deze clausule is niet

van toepassing op schade die opzettelijk of door grove schuld door de gevrijwaarde partijen is
veroorzaakt of als de gevrijwaarde partijen persoonlijk letsel, lichamelijk letsel of overlijden veroorzaken.
Uitsluitend voor inwoners van Duitsland: Clausule 7 is niet van toepassing, in plaats ervan is clausule 10
van toepassing.
8. Publiciteit: Behalve voor ingezetenen van Duitsland, Nederland, Zuid-Afrika en landen waar dit
verboden is, betekent het winnen van een prijs dat de winnaar ermee akkoord gaat dat de organisator en
zijn agenten zonder verdere betalings- of vergoedingsverplichtingen de naam en/of woonplaats en
provincie/regio voor loterijdoeleinden met betrekking tot de loterij mag gebruiken in alle media wereldwijd
zonder de winnaar erover in te lichten en/of toestemming te hebben verkregen.
9. Algemene voorwaarden: De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de
loterij deels of geheel te annuleren, uit te stellen en/of te wijzigen indien fraude, technische
mankementen, een menselijke fout of een andere factor de integriteit of juiste werking van de loterij
aantast. Voor inwoners van Canada geldt dat de loterij moet worden goedgekeurd door de Régie des
alcools, des courses et des jeux. In deze gevallen kan de organisator naar eigen goeddunken ervoor
kiezen in een blinde trekking een andere winnaar te selecteren uit alle loterijbriefjes die tot de
stakingsdatum zijn binnengekomen voor alle prijzen die in deze spelregels worden aangeboden. De
organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken iedere persoon te diskwalificeren die
naar zijn mening het aanmeldingsproces of de werking van de loterij hebben gemanipuleerd of in strijd
met deze spelregels of een andere loterij handelen of zich onsportief of storend gedragen. Alle pogingen
van wie dan ook om de legitieme werking van de loterij met opzet te ondermijnen, kan in strijd zijn met
het strafrecht of burgerlijk recht, en de organisator behoudt zich het recht voor om bij dergelijke pogingen
tegen die persoon een vordering in te dienen tot de hoogst mogelijke schadevergoeding die de wet
toestaat. Wanneer de organisator een voorwaarde van deze spelregels niet afdwingt, houdt dit geen
verklaring van afstand in van die bepaling.
10. Beperking van aansprakelijkheid: Behalve waar dit bij wet verboden is, zijn de gevrijwaarde
partijen noch aansprakelijk noch verantwoordelijk voor: (1) alle onjuiste of onvolledige informatie,
ongeacht of dit ten gevolge is van deelnemers, fouten in drukwerk of van de apparatuur of
programmering die aan de loterij is gekoppeld of ervoor wordt gebruikt; (2) technische fouten van welke
aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot defecten, storingen of verbrekingen in de
telefoonverbindingen, of van de hardware of software van het netwerk; (3) menselijk ingrijpen in een deel
van of het gehele deelnameproces of de loterij; (4) technische of menselijke fouten die kunnen optreden
in de administratie van de loterij of de verwerking van aanmeldingen; (5) te laat bezorgde, verloren
geraakte, onbestelbare, beschadigde of gestolen post; of (6) alle door personen opgelopen letsel of
schade aan eigendommen die direct of indirect, deels of geheel het gevolg kunnen zijn van deelname
aan de loterij of van de ontvangst of het gebruik of misbruik van prijzen. In het geval dat er is bevestigd
dat om enige reden de inschrijving van de deelnemer per ongeluk is verwijderd, verloren of anderszins
vernietigd of beschadigd, is, als dit mogelijk is, zich opnieuw op te geven voor de ‘loterij’ de enige
remedie van de deelnemer. In het geval dat de loterij om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is
gestaakt, kan de organisator naar eigen goeddunken besluiten om voor één of alle aangeboden prijzen
een blinde trekking te houden onder alle in aanmerking komende loterijbriefjes die tot de stakingsdatum
zijn binnengekomen. Er zullen niet meer dan het vermelde aantal prijzen worden uitgereikt. In het geval
dat om productie-, technische, uitzettings-, programmerings- of andere redenen meer prijzen beschikbaar
zijn en/of op meer prijzen aanspraak is gemaakt dan het aantal prijzen vermeld in deze spelregels,
behoudt de ‘.’ zich het recht voor uitsluitend het vermelde aantal prijzen uit te reiken door een blinde
trekking te houden onder alle legitieme, in aanmerking komende prijsaanspraken die niet zijn uitgereikt.
Deze clausule is niet van toepassing op schade die opzettelijk of door grove schuld door de gevrijwaarde
partijen is veroorzaakt of als de gevrijwaarde partijen persoonlijk letsel, lichamelijk letsel of overlijden
veroorzaken. Uitsluitend voor ingezetenen van Duitsland: De organisator is aansprakelijk voor
verwijtbare of wezenlijke schending van de contractverplichtingen (hoofdverplichtingen).
Hoofdverplichtingen zijn contractuele verplichtingen die nagekomen dienen te worden om naar behoren
uitvoering te geven aan de spelregels waar de deelnemer volgens de wet op moet kunnen vertrouwen.
Onder alle andere omstandigheden zal de organisator alleen aansprakelijk zijn in gevallen van grove

nalatigheid of opzet. In het geval dat de organisator enige aansprakelijkheid treft wegens een gering
nalatig verzuim van een belangrijke contractuele verplichting of gering wangedrag door personeel van de
beheerder, de organisator en de respectievelijke dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen,
leveranciers, distributeurs, reclamebureaus en loterijbedrijven van de beheerder evenals hun
respectievelijke moedermaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers en agenten
ervan, zal de aansprakelijkheid van de organisator zijn beperkt tot te voorziene typisch optredende
schade. De eerder vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen laten de wettelijke
aansprakelijkheidsverplichtingen onverlet, met name de aansprakelijkheid van de organisator ten aanzien
van overlijden, letsel of ziekte of aansprakelijkheid in verband met de Duitse wet- en regelgeving inzake
productaansprakelijkheid.

11. Geschillen en geldend recht: Behalve ingezetenen van de Europese Unie en dit bij wet verboden is,
gaan deelnemers ermee akkoord dat: (1) alle geschillen, aanspraken en vorderingen die voortvloeien uit
of verband hebben met deze loterij of een getrokken prijs uitsluitend door de District Court for the Eastern
District of Michigan (Southern Division) of de toepasselijke rechtbank in de staat Michigan in Oakland
County in de VS en op individuele basis zullen worden afgehandeld en geen onderdeel vormen van een
groepsactie waarbij een rechtsvordering door meerdere benadeelden of slachtoffers wordt ingesteld; (2)
alle vorderingen, vonnissen en toekenningen van schadevergoeding zullen worden beperkt tot de
werkelijk gemaakte en contant betaalde kosten, met inbegrip van gemaakte kosten voor aanmelding voor
deze loterij, maar in geen geval honoraria voor juridische bijstand (voor ingezetenen van Duitsland is
deze clausule (2) niet van toepassing, maar geldt in plaats hiervan clausule 10); en (3) de deelnemer in
geen enkel geval indirecte, punitieve, incidentele en gevolgschade en enige andere schadevergoeding
mag worden toegekend behalve een vergoeding van de werkelijk gemaakte contant betaalde kosten, en
hierbij afstand doet van alle rechten op deze genoemde aanspraken en alle rechten op vermenigvuldiging
of andere verhoging van schadevergoedingen (voor ingezetenen van Duitsland is deze clausule (3) niet
van toepassing, maar geldt in plaats hiervan clausule 10). Behalve waar dit bij wet verboden is, zullen
alle problemen en vragen over de samenstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze
spelregels of de rechten en plichten van de deelnemer en organisator in verband met de loterij worden
geregeld door en geïnterpreteerd conform de wet- en regelgeving van de Amerikaanse staat Michigan
zonder een rechtsgebied of verwijzingsregels te kiezen (hetzij het rechtsgebied van de staat Michigan,
hetzij een ander rechtsgebied) dat/die zou(den) leiden tot de toepassing van een andere wet- en
regelgeving dan die van de Amerikaanse staat Michigan.
Uitsluitend voor ingezetenen van Quebec: Geschillen over de handelswijze of de organisatie van een
publiciteitswedstrijd kunnen aan de Régie des alcools, des courses et des jeux voor een uitspraak
worden voorgelegd. Alle geschillen over de prijstoekenning kunnen aan de Régie des alcools, des
courses et des jeux worden voorgelegd om de partijen te helpen een overeenkomst te bereiken.
Uitsluitend voor ingezetenen van de Europese Unie: De eerder vermelde keuze van rechtsgebied mag
echter niet tot gevolg hebben dat de consument de geboden bescherming wordt onthouden die de
bepalingen onder het geldend landelijk recht hem of haar geboden zouden hebben als deze
rechtsgebiedskeuze niet gemaakt zou zijn.
12. Persoonlijke gegevens van de deelnemer: Op de gegevens die over deelnemers wordt verzameld,
is het privacybeleid van de organisator van toepassing. Door deelname aan de loterij gaat elke
deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden gebruikt voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de deelname aan deze loterij (met inbegrip van het opslaan,
overdragen en gebruik van zulke persoonlijke gegevens conform de beschrijving in deze spelregels). De
persoonlijke gegevens die u verstrekt tijdens de registratie worden opgeslagen op een server in de
Verenigde Staten van Amerika. Op deze gegevens is de kennisgeving over privacy van de organisator
van toepassing waarvan u een samenvatting kunt vinden op http://www.marriott.com/about/privacy.mi. De
gegevens worden 120 dagen bewaard. UW GEGEVENS ZULLEN OP SERVERS IN DE VERENIGDE
STATEN WORDEN OPGESLAGEN WAAR PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN CONSUMENTEN
MOGELIJK NIET IN DEZELFDE MATE BESCHERMING WORDT GEBODEN ALS IN UW EIGEN
RECHTSGEBIED HET GEVAL IS. Deelnemers hebben het recht hun persoonlijke gegevens te bekijken,
in te trekken en te corrigeren, onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen het verzamelen of
verwerken van de gegevens en de organisator verzoeken om de status van de persoonlijke gegevens

van de deelnemer. Ook hebben deelnemers het recht om aan te geven wat er na hun dood met hun
gegevens dient te gebeuren. Deelnemers kunnen dit kenbaar maken door contact op te nemen met
MarriottRewards@Marriott.com en zulke verzoeken indienen. De organisator deelt de persoonlijke
gegevens met de beheerder voor contactopname en bevestiging van winnaars. Op de door de
beheerder verzamelde persoonlijke gegevens is het privacybeleid van de beheerder van toepassing:
http://www.HelloWorld.com/privacy-policy.
13. Scheidbaarheid: In het geval dat een van de bepalingen in deze ‘spelregels’ over een feit of
omstandigheid om enige reden ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank,
arbitragecommissie of een andere rechtsbevoegde commissie, (a) blijft de geldigheid, wettigheid en
uitvoerbaarheid van de betreffende regel onverminderd van kracht bij toepassing op alle andere
specifieke feiten of onder alle andere omstandigheden; en (b) zal deze regel in de hoogst mogelijke mate
worden afgedwongen. Daarnaast zal in het geval een van de bepalingen in deze spelregels om enige
reden geacht wordt te algemeen te zijn wat betreft de duur, geografische reikwijdte, activiteit of
onderwerp, dit in die mate beperkend worden opgevat dat de betreffende bepaling afdwingbaar wordt
geacht binnen het betreffende toepasselijke recht.
14. Klachten: Klachten over de prijstrekking kunnen worden gemeld door contact op te nemen met de
organisator op MarriottRewards@Marriott.com. De organisator zal naar alle redelijkheid moeite doen om
zulke klachten binnen drie (3) weken te beantwoorden. Als een in Nederland woonachtige deelnemer
van mening is dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld, kan hij of zij een klacht indienen
bij: Kansspelautoriteit, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. De organisator handelt conform de
Gedragscode Promotionele Kansspelen.
15.
Lijst met winnaars: Voor een lijst met winnaars gaat u naar http://bit.ly/2fNGJ46. De lijst met
winnaars wordt bekendgemaakt nadat alle winnaars op de hoogte zijn gebracht.
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