
 

 

 

 

ALGEMENE 
VOORWAARDEN 

 

 
Lees en bekijk de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u deelneemt aan 

de #TravelByXperia-campagne ('Campagne'), georganiseerd door Sony Mobile 

Communications Inc. Door aan de Campagne deel te nemen, wordt u geacht akkoord te 

zijn gegaan met deze algemene voorwaarden. De Campagne is op geen enkele manier 

gesponsord, gesteund of beheerd door, of geassocieerd met Instagram. Instagram is 

hierbij volledig vrijgesteld van alle aansprakelijkheid door elke deelnemer aan deze 

Campagne. 

1.De Campagne staat open voor personen die een Instagram-account hebben en op het 

moment van deelname meerderjarig zijn in hun land of regio. De personen die in 

hun land of regio minderjarig zijn op het moment van deelname, mogen niet aan de 

Campagne deelnemen zonder toestemming van hun ouder of voogd. 

2.    U moet de volgende stappen voltooien om aan de Campagne deel te 
nemen: 

 

• Stap 1: volg het Instagram-account van @SonyXperia en 
 

• Stap 2: upload de foto('s) die door u persoonlijk zijn gemaakt met 

een Xperia-apparaat naar uw Instagram-account met daarbij de 

volgende hashtags: 

✓ #TravelByXperia 
 

✓ De naam van uw land of regio, bijvoorbeeld #Nederland 
 

✓    De naam van uw Xperia-apparaat, bijvoorbeeld # Xperia5II 

(alle smartphones uit de Xperia-serie zijn toegestaan.) 

3.    De foto('s) moeten zijn gemaakt met een smartphone uit de Xperia-serie. Uw 

Instagram-account moet openbaar zijn om aan de Campagne deel te nemen. 

4.   Deelnemers mogen geen lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, 

bedreigend of onwettig materiaal taggen of invoeren (zowel met betrekking tot de 

foto('s) als eventuele bijbehorende opmerkingen/tags) of enig materiaal plaatsen 

dat zou kunnen worden beschouwd als of aanmoedigt tot gedrag dat als strafbaar 

wordt geacht of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins 

een schending is van de wet of van de Gebruiksvoorwaarden van Instagram. 

5.    We selecteren naar eigen goeddunken de foto('s) in overeenstemming met het 
concept van de Campagne 

 

uit binnengekomen inzendingen conform deze algemene voorwaarden en delen 

deze op de websites en socialemediakanalen van de Sony-groep (gezamenlijk 

'onze Media'). Na het selectieproces nemen we contact met u op via Instagram 

Direct vanaf het Instagram-account @SonyXperia om

https://en-gb.facebook.com/help/instagram/478745558852511/


 

 

 

 

de details van de foto('s) te verifiëren. U erkent dat we geen geldelijke betaling, 

geschenk of enige andere waarde in natura aan u zullen doen (bijvoorbeeld in de 

vorm van apparaten) in ruil voor het selecteren van de foto('s).  

6.    Door het inzenden van de foto('s) voor de Campagne garandeert de deelnemer dat:  
 

1)     de foto('s) volledig in naleving zijn met deze algemene voorwaarden en de 
 

Gebruiksvoorwaarden van Instagram; 
 

2) de foto('s) oorspronkelijk door de deelnemer zijn gemaakt met een 

smartphone uit de Xperia-serie; 

3) de deelnemer alle rechten (inclusief auteursrecht) bezit om de licentie van de 

foto('s) aan ons te verlenen op grond van deze voorwaarden; 

4) de foto('s) geen inbreuk maken op de rechten van enige derde partij 

(inclusief het recht op publiciteit, privacy of andere gelijkwaardige rechten 

van een persoon); 

5)     er toestemming (inclusief toestemming van ouders of voogden, in het geval 

dat een beeltenis en/of andere persoonsgegevens van kinderen op de foto('s) 

is opgenomen) is verkregen om de afbeelding en alle andere 

persoonsgegevens te gebruiken van een persoon of personen op de foto('s) en 

6) de juiste licenties, toestemmingen en/of vrijgaven zijn verkregen van de 

bijbehorende eigenaren om muziek, afbeeldingen, video, audio, foto's, tekst of 

ander materiaal op dergelijke foto('s) te gebruiken. De deelnemer erkent dat 

het inzenden van foto('s) uit externe bronnen (waaronder bijvoorbeeld 

andere websites of blogs) verboden is en dat het gebruik van dergelijke 

foto('s) zonder toestemming inbreuk op het auteursrecht kan vormen. 

7.    Inzendingen die door ons worden gedeeld, kunnen van onze Media worden 

uitgesloten als we redelijkerwijs vaststellen dat deze inbreuk maken op deze 

algemene voorwaarden of de openbare orde en goede zeden. 

8.   De deelnemer verleent ons een onherroepelijke, niet-exclusieve, kosteloze licentie 

voor het kopiëren, wijzigen, bewerken, aanpassen, publiceren, reproduceren, 

weergeven, distribueren of anderszins gebruiken van de foto('s) in al onze Media 

(inclusief een recht op sublicentie aan andere bedrijven binnen de Sony-groep). In 

het bijzonder erkent de deelnemer en gaat hij of zij ermee akkoord dat we de 

foto('s) op onze Media kunnen publiceren en dat we de geselecteerde foto('s) 

kunnen bewerken of wijzigen (bijvoorbeeld bijsnijden of 

het toevoegen van afbeeldingen, muziek or geluidseffecten). Enig ander gebruik 

van de foto('s) is onderworpen aan overleg met de deelnemer. De deelnemer 

garandeert dat hij of zij over de rechten beschikt die nodig zijn om de licentie te 

verlenen zoals uiteengezet in deze paragraaf. De deelnemer stemt ermee in afstand 

te doen van alle morele rechten bij het gebruik van de foto('s).

https://en-gb.facebook.com/help/instagram/478745558852511/


 

 

 

 

9.    Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de publicatie van de 

foto('s) en de deelnemer is als enige verantwoordelijk voor het oplossen van 

eventuele geschillen met derden die betrekking op hen hebben, op eigen kosten. De 

deelnemer stemt ermee in om ons, bedrijven, directeuren, medewerkers en 

tussenpersonen van de Sony-groep te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor 

alle vorderingen, schade, verliezen, kosten of uitgaven van welke aard dan ook, die 

uit zijn of haar deelname aan deze Campagne voortvloeien, inclusief ons gebruik 

van de foto('s) en de acceptatie van de deelnemer. 

10.  We geven geen expliciete of impliciete verklaringen en garanties met betrekking 

tot deze Campagne, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene 

voorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele technische fouten of 

storingen op het Instagram-platform die een deelnemer verhinderen om aan de 

Campagne deel te nemen of om rechtstreekse berichten te ontvangen of te 

verzenden. We trachten aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als 

gevolg van eigen nalatigheid niet uit te sluiten. 

11.  Indien we nalaten enige bepaling uit deze algemene voorwaarden af te 

dwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van deze bepaling.  

12.  Tenzij de lokale wet- en regelgeving in het land of de regio waarin de deelnemer 

woont anders bepaalt, zijn de Campagne en deze algemene voorwaarden 

onderworpen aan de wet- en regelgeving van Japan. Enig geschil met betrekking 

tot de Campagne valt onder de jurisdictie van de rechtbank van eerste aanleg in 

Tokio. 


