
Actievoorwaarden en uitleg Kia BLACKPINK actie                 
 
Algemeen 

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ticketactie BLACKPINK ("BLACKPINK") van Kia 
Motors Nederland B.V. ("KMNL") voor het concert op zaterdag 18 mei 2019 in AFAS LIVE in 
Amsterdam. De bijbehorende actiepagina op kia.com is: https://www.kia.com/nl/over-
kia/sponsoring/blackpink/.  

 Voor meer informatie over het evenement verwijzen wij u naar het officiële kanaal: 
https://www.afaslive.nl/agenda/blackpink. 

 Deelnemers van de Actie “BLACKPINK” zijn gebonden aan de bepalingen van deze 
Actievoorwaarden zoals hieronder opgenomen.  

 KMNL is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten. 

 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 
KMNL. 

 
De Actie 
Kia Motors Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan De Corridor 25, (3621 ZA) te Breukelen, 
postbus 83, (3620 AB) Breukelen, tel: 0346 753 800, email: info@kia.nl, internet: www.kia.com (hierna: 
“KMNL”) organiseert de actie met de naam BLACKPINK.  
 
Deelname 

1. De Actie „BLACKPINK” is een actie voor natuurlijke personen die zich in de Actieperiode uit 
artikel 2 van deze Actievoorwaarden opgeven voor het winnen van 2 tickets voor het 
BLACKPINK concert op zaterdag 18 mei 2019. 

2. De Actie „BLACKPINK” loopt vanaf dinsdag 30 april 2019 tot en met woensdag 8 mei 2019.  
3. Deelnemer dient: 

a. 18 jaar of ouder te zijn.  
b. Een vaste woonplaats in Nederland en (b) een geldig Nederlands paspoort te bezitten. 
c. Akkoord te zijn met deze Actievoorwaarden. 

4. De volgende categorieën van personen zijn aan deelname van de actie uitgesloten:  
a. medewerkers van Kia en Kia-dealers, al dan niet in dienstbetrekking; en  
b. personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie(s), 

evenals hun familieleden die op hetzelfde adres wonen.  
5. Kia behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te 

sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze 
actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Kia of derden.  

 
Actiemechanisme “BLACKPINK” 

1. Deelname wordt geboden aan natuurlijke personen die gedurende de actieperiode hun 
gegevens achterlaten op de daarvoor bestemde actiepagina. 

2. De winnaar dient binnen 24 uur via e-mailcorrespondentie kenbaar te maken of hij/zij aanspraak 
wil maken op de 2 tickets. Indien dit niet gebeurt komen de tickets weer beschikbaar voor andere 
deelnemers. 

3. Niet iedereen die voldoet aan artikel 1 zal de mogelijkheid hebben om daadwerkelijk tickets te 
winnen. Het betreft derhalve een kansspel.  

4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil 
ontstaat tussen Deelnemer en zijn/haar medewinnaar en Kia is het oordeel van laatstgenoemde 
bindend.  

 
Prijzen 

1. De prijs betreft 2 tickets voor het BLACKPINK concert op zaterdag 18 mei 2019 in AFAS LIVE. 
Het betreft tickets exclusief catering en/of munten, overnachting, parkeerkaart en vervoer. 

2. De tickets zijn verbonden aan een specifiek vak welke niet gewisseld kan worden.  
3. De mogelijkheid tot het bijwonen van de soundcheck is onderdeel van de tickets. De tijden van 

de soundcheck zijn nog onbekend, maar aan te nemen valt dat dit in de middag is (14:00 – 
15:00). Er wordt door KMNL geen activiteiten of services geboden na de soundcheck.  
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4. Als troostprijs kunnen tevens 5 gesigneerde BLACKPINK CD’s worden gewonnen door 
deelnemers die niet al reeds tickets hebben gewonnen.  

5. Het is mogelijk dat van de winnaars en zijn/haar medebezoeker camerabeelden worden 
gemaakt tijdens het evenement. Met het aanspraak maken op de kaarten wordt hiermee 
automatisch akkoord gegaan. Kia Motors Nederland heeft hier geen invloed op. Vragen over het 
maken van en/of gebruik en doel van camerabeelden kunt u richten aan de organisatie. 

6. De prijs is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen en/of worden ingewisseld voor 
goederen, geld of diensten. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs aan een 
Deelnemer vervalt deze aan Kia.  

7. De tickets voor het concert van BLACKPINK zijn onderhevig aan de voorwaarden van de 
organisatie MOJO. 

8. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.  
 
Publiciteit en eigendom van content 
Voor een casevideo zal Kia Motors Nederland gedurende het evenement beelden maken. 
Door deelname aan de Actie aanvaarden de deelnemer althans de Vertegenwoordiger namens de 
deelnemer dat KMNL de videocontent kan gebruiken voor publicitaire en promotie doeleinden. Onder 
gebruik wordt hierbij begrepen: iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning 
daarvan, en het anderszins verspreiden of in het verkeer brengen van de videocontent, al dan niet in 
bewerkte vorm, dan wel het anderszins exploiteren daarvan. 

 Voor zover de deelnemer als gevolg van zijn/haar deelname enig auteursrecht, naburig recht, 
portretrecht of welk recht dan ook, zou kunnen ontlenen dan wel zou kunnen doen gelden, draagt de 
deelnemer althans de Vertegenwoordiger namens de deelnemer door acceptatie van deze 
actievoorwaarden geheel en onvoorwaardelijk deze rechten over aan KMNL. Voor zover noodzakelijk, 
zal (de vertegenwoordiger van) de deelnemer op eerste verzoek van KMNL mee werken aan het 
uitvoeren van alle formaliteiten die nodig zijn om de overdracht van deze rechten te voltooien.  Door 
de acceptatie van deze voorwaarden wordt ook door de deelnemer althans de Vertegenwoordiger 
namens de deelnemer, voor zover wettelijk mogelijk, afstand genomen van alle (huidige en 
toekomstige) persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 5 lid 1 van de Wet op de Naburige Rechten 
en van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 en 45e van de Auteurswet. 

 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de data en verzekeren zich van de 
benodigde rechten over de digitale middelen die door hen zijn ingestuurd. De Vertegenwoordiger 
stelt KMNL schadeloos van verlies en schade die is ontstaan en eventuele vervolgingen en 
vorderingen van een derde partij in geval van inbreuk op intellectueel eigendomsrecht van derden. 
De Vertegenwoordiger zal de kosten van de verdediging op zich nemen voor dergelijke vervolgingen 
en vorderingen. 

 Digitale gegevens en informatie mogen geen statements van racistische, seksistische, lasterlijke 
aard hebben, of statements die geweld verheerlijken of kunnen worden opgevat als belachelijk 
makend, kwetsend of beledigend zijn tegenover specifieke individuen of groepen. Daarnaast mag de 
informatie geen politieke of religieuze opvattingen of affiliatie bevatten. Elke deelnemer die deze 
voorwaarde schendt zal onmiddellijk worden uitgesloten van de campagne en KMNL behoudt het 
recht en om verdere wettelijke actie te ondernemen. 

 

Aansprakelijkheid 

 KMNL is niet aansprakelijk indien een deelnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

 KMNL is niet aansprakelijk voor enige schade: 
a) geleden door de niet beschikbaarheid, het verlies of te laat ontvangen van een Prijs; of 
b) geleden door enige onjuistheden in de omschrijving van een Prijs. 

 

Bescherming persoonsgegevens 



 KMNL respecteert de privacy van iedere deelnemer en zij draagt er zorg voor dat 
persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat zorgvuldig met deze gegevens wordt 
omgegaan.  

 De persoonsgegevens die KMNL in het kader van de Actie verzamelt, zal KMNL overeenkomstig 
haar Privacy Statement verwerken en gebruiken voor activiteiten en doeleinden in het kader van de 
promotie en uitvoering van de Actie, zoals dat KMNL contact zal opnemen met de winnaar. Voor 
meer informatie over uw rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving, verwijzen wij u 
naar ons privacy statement.      

 
Slotbepalingen 

 Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie kunt u een e-mail sturen 
naar info@kia.nl. 

 KMNL behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten 
of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de 
deelnemers worden gewijzigd. De meest recente versie van deze actievoorwaarden is te allen tijde 
te vinden op kia.com. 

 Klachten over de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij Kia Motors Nederland B.V. op 
Postbus 83, 3620 AB Breukelen. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht zal KMNL daarop 
reageren.  

 Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit 
voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe 
bevoegde rechter te Amsterdam. 
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