
 

BERNINA Perfect Match - Deelnamevoorwaarden 
 

De wedstrijd loopt van 14 februari 2021, 00:00 MET t/m 31 mei 2021, 23:59 MET. Om deel te nemen, 

moet u het volgende doen: 

- Deel een foto van uzelf met uw "Perfect Match". Upload de foto met de icon op Instagram en 

gebruik de hashtag #BERNINAPerfectMatch. Schrijf waarom deze machine uw persoonlijke 

"Perfect Match" is en welke naaiprojecten u hier het liefst mee maakt.  

- Als u geen Instagram account hebt, kunt u ook per e-mail deelnemen. Stuur ons een foto van 

uzelf en uw "Perfect Match" per e-mail naar info@bernina.nl, schrijf erbij waarom deze 

machine uw persoonlijke "Perfect Match" is en welke naaiprojecten u hier het liefst mee 

maakt.  

- Heeft u (nog) geen machine? Dan kunt u toch meedoen! Ga op dezelfde manier te werk als 

hierboven en gebruik een foto van uzelf met uw favoriete "Perfect Match" (dit kan een 

tekening, een afdruk, een uitgeleende machine of zelfs een tekst zijn). 

- Heeft u een machine van een ander merk? Dan kunt u ook meedoen volgens de hier 

vermelde voorwaarden. 

DEELNAMEVOORWAARDEN 

Met veel plezier organiseren we altijd verschillende acties voor u. Daarom willen wij u zo duidelijk 

mogelijk uitleggen hoe u aan de actie kunt deelnemen en hoe de prijs wordt verloot. Als u na het 

doorlezen nog vragen heeft, stuur dan een e-mail naar info@bernina.nl. 

1. We zijn ons ervan bewust, dat er over de hele wereld BERNINA fans te vinden zijn, maar aan 

deze actie kunnen uitsluitend personen deelnemen die minstens 18 jaar oud zijn en in België, 

Duitsland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk of Zwitserland wonen. Alle BERNINA 

medewerkers, evenals onze dealers en hun medewerkers, zijn uitgesloten van deelname. 

2. U hoeft niets te kopen om mee te doen aan deze actie. Aankopen verhogen uw winkansen 

niet. U heeft wel een account op Instagram en/of een e-mailadres en internetabonnement 

nodig. 

3. Actieperiode: Deze actie loopt van 14 februari 2021, 00:00 uur MET t/m 31 mei 2021, 23:59 

uur MET. Alleen in deze periode heeft u kans op één van de prijzen – wacht dus niet te lang 

met deelnemen!   

4. Deelname: Meedoen aan deze actie is gemakkelijk – u kunt direct meedoen via Instagram of 

via e-mail: 

a. Instagram: Deel een foto van uzelf met uw "Perfect Match" inclusief icon via 

Instagram met de hashtag #BERNINAPerfectMatch, schrijf waarom dit model uw 

persoonlijke "Perfect Match" is en welke projecten u hier het liefst mee maakt.  

Optioneel kunt u ook linken naar ons Instagram kanaal (@berninabenelux).  

Bent u (nog) niet in het bezit van een machine? Zelfs dan kunt u meedoen! Maak een 
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foto van uzelf met uw favoriete machine voor een "Perfect Match" (dit kan bijv. een 

tekening, een afdruk, een uitgeleende machine of zelfs een tekst zijn).  

 

b. E-Mail: Stuur een foto van uzelf en uw "Perfect Match" per e-mail naar 

info@bernina.nl, schrijf erbij waarom juist deze machine uw persoonlijke "Perfect 

Match" is en welke projecten u hier het liefst mee maakt. 

 

Bent u (nog) niet in het bezit van een machine? Zelfs dan kunt u meedoen! Maak een 

foto van uzelf met uw favoriete machine voor een "Perfect Match" (dit kan bijv. een 

tekening, een afdruk, een uitgeleende machine of zelfs een tekst zijn). Zoals eerder 

beschreven is deelname met een ander merk machine eveneens mogelijk. 

 

5. Uw e-mailadres of Instagram-account moet na de sluitingsdatum van de actie nog steeds 

geldig zijn, zodat we contact met u kunnen opnemen in het geval u wint. 

6. Per persoon kan slechts één prijs worden toegekend. 

7. De prijzen: De 5 winnaars ontvangen ofwel een BERNINA L 460 overlocker ofwel een 

BERNINA 335 naaimachine, elk ter waarde van meer dan EUR 1.000,-. Voorbeeld: Als de 

"Perfect Match" die als inzending wordt getoond een naaimachine is, dan is er een BERNINA 

L 460 overlocker te winnen. Als er een overlocker wordt getoond, dan is er een BERNINA 335 

te winnen.   

8. Meer informatie   

Na de verloting nemen we contact met u op via Instagram of e-mail om de 

levering/overhandiging van uw prijs te coördineren. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact 

opnemen met onze klantenservice via info@bernina.nl. 

9. Bepaling van de winnaar: De winnaar wordt op 1 juni 2021 random getrokken. 

10. Kennisgeving winnaar: We zullen de winnaar binnen 3 werkdagen na de trekking via 

Instagram of e-mail op de hoogte brengen. Als u heeft gewonnen, dient u ons binnen 7 dagen 

te antwoorden, anders vervalt de prijs en wordt de prijs aan een andere winnaar toegekend. 

BERNINA is niet aansprakelijk vor het niet-ontvangen, een vertraagde ontvangst, of niet-lezen 

van het bericht over de gewonnen prijs. 

11. Als u wint, zullen wij de levering van de prijs zo spoedig mogelijk organiseren. Gewoonlijk 

binnen 30 dagen na de trekking, tenzij sprake is van overmacht. 

12. De prijs kan niet contant worden uitbetaald en de aanspraak op de prijs kan niet worden 

overgedragen. 

13. Indien de prijs niet langer beschikbaar is om redenen buiten onze controle, zullen wij u een 

alternatieve prijs aanbieden. De vervangende prijs zal van gelijke of hogere waarde zijn. 
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Wettelijke regelingen en andere informatie  

 

Niemand houdt van de kleine lettertjes, maar wij moeten u nog over een paar belangrijke 

dingen informeren, zodat u er zeker van kunt zijn dat onze acties en promoties correct, eerlijk 

en rechtsgeldig verlopen.  

 

Gegevensbescherming: De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. 

Wij slaan deze alleen op in het kader van het BERNINA Privacybeleid (beschikbaar op:  

https://www.bernina.com/nl-NL/Footer-nl-NL/Disclaimer-Pages/Gegevensbescherming 

https://www.bernina.com/nl-BE/Footer-nl-BE/Disclaimer-Pages/Gegevensbescherming 

https://www.bernina.com/fr-BE/Footer-fr-BE/Disclaimer-Pages/Protection-des-donnees 

en gebruiken deze alleen voor het doel van deze actie. 

Uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van de winnaar worden alle ontvangen e-mails incl. teksten en 

foto's uit onze systemen verwijderd. Deze termijn wordt vastgelegd voor het geval er geen 

contactopname plaatsvindt en een nieuwe verloting plaatsvindt. 

Attentie: Als u deelneemt via Instagram, ben u zelf verantwoordelijk voor de gepubliceerde foto incl. 

tekst. BERNINA slaat geen afbeeldingen of inhoud op die via Instagram zijn gepubliceerd. 

Fairness is voor ons van groot belang. Massale inzendingen door commerciële organisaties, 

consumentenverenigingen, belangengroepen of door derden worden niet aanvaard. Wij tolereren 

geen enkele vorm van fraude. Dit omvat het gebruik van macro's of andere geautomatiseerde 

methoden van deelname, het verhullen van uw identiteit door het manipuleren van IP-adressen, het 

gebruik van een andere identiteit dan de uwe, of andere praktijken die niet in de geest van deze actie 

zijn. Als wij vaststellen dat u fraude pleegt, wordt u gediskwalificeerd van deelname. 

 

Als u schade of verlies lijdt in verband met deze actie of de prijs zelf (hetzij op grond van contractuele 

redenen, onrechtmatige daad of anderszins, inclusief - maar niet beperkt tot - nalatigheid of schending 

van een wettelijke plicht of anderszins), kan BERNINA niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

Indien deze actie door fraude, manipulatie, technische problemen of andere oorzaken buiten onze 

controle niet naar behoren kan worden uitgevoerd en dit van invloed is op de uitvoering, werking, 

administratie, veiligheid of fairness van deze actie, behouden wij ons het recht voor de hierbij 

betrokken personen te diskwalificeren. Wij behouden ons het recht voor om de actie te allen tijde te 

onderbreken, te beëindigen, uit te stellen of het reglement indien noodzakelijk te wijzigen.  

 

Indien iemand of iets deze actie op enigerlei wijze manipuleert, hetzij door fraude, technisch falen, 

systeemfouten of enige andere oorzaak, inclusief falen buiten de controle van BERNINA of de haar 

vertegenwoordigende partijen, sluiten BERNINA en de vertegenwoordigende partijen elke 

aansprakelijkheid uit, indien de actie en de verloting niet kunnen worden uitgevoerd zoals gepland of 

indien inzendingen niet werden geaccepteerd. De bevestiging van verzending van een inzending is 

geen bewijs van ontvangst. 
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De weg van rechte is uitgesloten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Door deelname aan deze actie erkent u alle voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard u alle 

voorwaarden inclusief de BERNINA voorwaarden voor gegevensbescherming. 

De aanvaarding van de voorwaarden is een vereiste voor deelname. 

 

Details organisator: BERNINA Benelux, Minervum 7270, 4817 ZM Breda, Nederland i.s.m. 

BERNINA Nähmaschinen GmbH, Ludwig-Winter-Straße 3, 77767 Appenweier, Duitsland  

 
 


