De Road to Harley -Davidson Homecoming Challenge
Officiële Regels
AA NKO O P N I ET V ER PL IC HT. E EN A AN K O O P O F B E TAL IN G VA N W ELK E
AA RD D AN O O K , V E R G RO O T N I ET U W KA NS E N O M T E W IN N EN .
1. Toelatingscriteria: De Road to Harley-Davidson Homecoming Challenge (de ‘Actie’) is slechts
toegankelijk voor wettige inwoners van Nederland die minstens achttien (18) jaar oud zijn op het
moment van deelname. De Actie bestaat uit één (1) hoofdprijstrekking aan het einde van de actie
om tien (10) hoofdprijswinnaars te bepalen.
U hoeft niet in het bezit te zijn van een motor (een Harley Davidson of een ander merk) of
een motorrijbewijs om deel te nemen aan deze Actie. Deelnemers die willen meedingen naar
de reis moeten echter wel over een motorrijbewijs beschikken, wettelijk vereiste
veiligheidskleding dragen, waaronder een helm, op veilige en verantwoorde wijze rijden en
alle aan het motorrijden verbonden risico’s aanvaarden.
Werknemers van Harley-Davidson, Inc. en de deelnemende dealers en retailers, filialen, verkopers,
distributeurs en promotiebureaus en overige verkoopbureaus, Merkle Inc., diens respectieve
moedermaatschappijen, filialen, dochtermaatschappijen, servicebureaus, externe medewerkers
die bij de actie betrokken zijn en naaste familieleden (ouder, echtgenoot of levensgezel, broer of
zus, kind, grootouder, kleinkind, ongeacht waar ze wonen) en huisgenoten van zulke werknemers
komen niet in aanmerking.
Deelname behelst de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de deelnemer met deze
Officiële Regels. De beslissingen van de Sponsor en Beheerder zijn definitief en bindend in alle
kwesties met betrekking tot de Actie. Het winnen van een prijs is afhankelijk van het voldoen aan
alle vereisten die hierin uiteen worden gezet.
2. Sponsor: Harley-Davidson Motor Company, Inc., 3700 W. Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208,
U.S.A. Beheerder: Merkle Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, U.S.A.
3. Tijdsplanning: De Actie begint op 1 april 2022 om 06.00 uur Centraal Europese Tijd (‘CET’) en
eindigt op 1 oktober 2022 om 05.59 uur CET (de ‘Actieperiode’). De servers van de Beheerder en
de Sponsor zijn beide officiële tijdregistratieapparaten voor deze Actie.
In deze Officiële Regels ziet u verwijzingen naar de volgende tijdsperioden: Weken, Maanden en
Fasen. Deze worden als volgt gedefinieerd:
Weken: Bepaalde Activiteiten zijn ‘Wekelijks’ beschikbaar. Per definitie loopt elke Week van vrijdag
06.00 uur CET tot de volgende vrijdag 05.59 uur CET, uitgezonderd de laatste Week, die begint
op vrijdag en eindigt de volgende zaterdag om 05.59 uur CET.
Maand: Bepaalde Activiteiten zijn ‘Maandelijks’ beschikbaar. Per definitie begint iedere Maand op
de 1e dag van de maand om 06.00 uur CET en eindigt deze op de eerste dag van de volgende
maand om 05.59 uur CET.
Fase: Bepaalde ‘Activiteiten’ (hieronder gedefinieerd in Rubriek 4 ) zijn beschikbaar in Fasen. Elke
Fase duurt twee (2) ‘Maanden’, zoals hieronder wordt gedefinieerd:
Fase 1 - Kickstart to Passion
Fase 2 - From Brand to Icon
Fase 3 - The Road Ahead

April en mei
Juni en juli
Augustus en september

4. Registratie (een account aanmaken) en deelname:Ga tijdens de Actieperiode naar http://h-

d.com/ride (‘Actiewebsite’) om uw ‘Account’ aan te maken door het registratieformulier in te vullen
en in te dienen, met uw naam en een geldig e-mailadres*. Bevestig dat u 18 jaar of ouder bent,
akkoord gaat met deze Officiële Regels en toestemming geeft voor het gebruik door de Sponsor
van de persoonsgegevens die u verstrekt. (*OPMERKING: u moet hetzelfde e-mailadres gebruiken
voor uw Account op de Actiewebsite en voor uw account in de Harley Davidson®-app (‘H-D-app’).
Raadpleeg de onderstaande subrubriek (vi) in de omschrijving van Activiteiten voor meer
informatie).
Insignes verdienen om mee te doen aan de hoofdprijstrekking: Zodra u bent geregistreerd en
een Account hebt aangemaakt, kunt u ‘Insignes’ winnen door deel te nemen aan ‘Activiteiten’ die
via de Actiewebsite en de H-D-app worden aangeboden. De deelnemer kan de Insignes vervolgens
inruilen voor ‘Kansen’ voor de trekking van de hoofdprijs. Als de Deelnemer aan het eind van de
Actieperiode nog Insignes over heeft in zijn/haar Account, worden deze Insignes automatisch
ingeruild voor Kansen in de Hoofdprijstrekking. Aan Insignes is geen geldwaarde verbonden.
Insignes mogen niet worden verkocht of anderszins worden verhandeld of overgedragen.
Limiet: De Deelnemer mag deelnemen aan de aangeboden Activiteiten en Insignes verdienen
zoals hieronder wordt beschreven. Verschillende deelnemers mogen niet hetzelfde e-mailadres
delen. Elke poging van een Deelnemer om meer dan het vermelde aantal Insignes te verkrijgen
door gebruik van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties en logins of via
andere methoden zal leiden tot de ongeldigheidsverklaring van de deelnames/kansen van die
Deelnemer en zal leiden tot de diskwalificatie van de deelnemer. Gebruik van elk soort
geautomatiseerd systeem om deel te nemen is verboden en zal resulteren in diskwalificatie. De
Sponsor is niet verantwoordelijk voor verloren, laattijdige, onvolledige, onbegrijpelijke of foutief
verzonden registraties, die zullen worden gediskwalificeerd. In het geval van een geschil
betreffende registratie, wordt de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat gebruikt
werd voor registratie, beschouwd als de deelnemer. De ‘geautoriseerde accounthouder’ is de
natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, online
serviceprovider of enige andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van emailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende adres. Aan potentiële winnaars
kan worden gevraagd om aan te tonen dat zij de geautoriseerde accounthouder zijn.
U kunt Insignes verdienen door deel te nemen aan een van de volgende Activiteiten:

i.

Bekijk een Rider Story-filmpje: Log tijdens de Actieperiode in op uw Account op de
Actiewebsite en volg de links en instructies om het volledige filmpje te bekijken. U mag deze
Activiteit eenmaal (1) per Maand voltooien door het nieuwe beschikbare filmpje te bekijken.
U ontvangt drie (3) Insignes wanneer u het beschikbare filmpje hebt bekeken. Limiet: Elke
Deelnemer kan maximaal achttien (18) Insignes verdienen tijdens de Actieperiode door de
filmpjes te bekijken.

ii.

Deel deze Actie op Twitter: Log tijdens de Actieperiode in op uw Account op de Actiewebsite
en volg de links en instructies om het automatisch ingevulde bericht over deze Actie te delen
op Twitter door op de link te klikken om het te tweeten. U verdient twee (2) Insignes. U kunt
eenmaal (1) per Maand Insignes verdienen voor deze activiteit. Limiet: De Deelnemer kan
maximaal twaalf (12) Insignes ontvangen tijdens de Actieperiode door de Tweet van de
Sponsor over deze Actie te delen via Twitter.

iii. Neem deel aan een Wekelijkse Quiz: Log tijdens de Actieperiode in op uw Account op de
Actiewebsite en volg de links en instructies om de beschikbare Wekelijkse Quiz in te vullen.
U hoeft de quizvragen niet juist te beantwoorden. U ontvangt vijf (5) Insignes wanneer u de
beschikbare Quiz invult. Elke Week is er een nieuwe Quiz beschikbaar. Limiet: Een
deelnemer kan maximaal honderddertig (130) Insignes ontvangen door elke Wekelijkse Quiz
in te vullen tijdens de Actieperiode.

iv. Doe mee aan de Wekelijkse Peiling: Log tijdens de Actieperiode in op uw Account op de
Actiewebsite en volg de links en instructies om de beschikbare Wekelijkse Peilingvraag te
beantwoorden. U ontvangt één (1) Insigne als u de beschikbare Wekelijkse Peilingvraag
beantwoordt. Elke Week is er een nieuwe Peilingvraag beschikbaar. Limiet: Een Deelnemer
kan maximaal zesentwintig (26) Insignes ontvangen door elke Wekelijkse Peilingvraag te
beantwoorden tijdens de Actieperiode.
v.

Verdien Insignes door de Harley Davidson-app te gebruiken. Om kansen te verdienen voor
de drie (3) onderstaande Activiteiten, moet u de H-D-app voor uw mobiele apparaat
downloaden, een account aanmaken en de app toestaan uw locatie te volgen. De H-D App is
gratis te downloaden, maar is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden. De datatarieven zijn
van toepassing op het gebruik van de H-D-app. Raadpleeg uw mobiele provider voor de
toepasselijke datakosten.
i. Raadpleeg ‘Routes with Clout’ in de app van Harley Davidson: Log tijdens de Actieperiode
in op uw Account op de Actiewebsite en volg de links en instructies om ‘Routes with Clout’
(door de Sponsor geselecteerde ritten) te raadplegen in de Harley Davidson-app. Een
Deelnemer ontvangt één (1) Insigne voor elke ‘rit’ die hij of zij heeft bekeken de volgende
keer dat de Deelnemer inlogt op de Actiewebsite. In elke Fase zijn er drie (3) ritten
beschikbaar zijn.
Limiet: Een Deelnemer kan via deze Activiteit maximaal negen (9) Insignes verdienen
tijdens de Actieperiode of kan indien van toepassing de alternatieve methode gebruiken.
ii. Neem contact op met een Harley Davidson-dealer: Ga langs bij een Harley Davidsondealer. Wanneer u bent gearriveerd (u hoeft niet binnen te gaan), open dan de H-D-app
en volg de links en instructies om ‘in te checken’. U mag eenmaal (1) inchecken tijdens
iedere Fase en u krijgt tien (10) Insignes wanneer u bent ingecheckt. De Deelnemer kan
de Insignes opeisen en inwisselen 1 à 2 werkdagen nadat hij of zij heeft ingecheckt met
de H-D-app. Limiet: Een Deelnemer kan maximaal dertig (30) Insignes ontvangen tijdens
de Actieperiode door in te checken bij Harley-Davidson-dealers.
Limiet: Een Deelnemer kan maximaal dertig (30) Insignes verdienen tijdens de
Actieperiode via deze Activiteit, of kan indien van toepassing de alternatieve methode
gebruiken.
iii. Neem deel aan de Ride Challenge in de H-D-app om Insignes te verdienen door
Challenges te voltooien: Om deel te nemen aan deze Activiteit, moet een Deelnemer
in het bezit zijn van een volledig, geldig motorrijbewijs, alle wettelijk vereiste
veiligheidskleding dragen, waaronder een helm, op veilige en verantwoorde wijze
rijden en alle aan het motorrijden verbonden risico’s aanvaarden. Allereerst moet de
Deelnemer de Ride Challenge zoeken in de H-D-app en zich inschrijven (er zal één Riding
Challenge beschikbaar zijn in elke Fase). Vervolgens moet de Deelnemer het profiel in de
app invullen, zoals gegevens over de motor van de Deelnemer (de Deelnemer hoeft geen
motor van H-D te bezitten of erop te rijden). Dan kan de Deelnemer beginnen met het
registreren van ritten. De Deelnemer kan Insignes verdienen door ‘Levels’ te voltooien
tijdens elke Riding Challenge, zoals in de onderstaande tabellen wordt aangegeven. De
Deelnemer kan de Insignes opeisen en inwisselen 1 à 2 werkdagen nadat hij of zij het
desbetreffende Level heeft voltooid.
Voor Fase 1 - Kickstart to Passion:
Ride Challenges

Mijl/km

Level 1

Reconstrueer uw eerste rit (minstens 1 mijl/1,6
km)

Verdiende
Insignes
10

Level 2
Level 3

Leg 92 mijl/148 km af
Leg in het totaal 1.903 mijl/3.062,6 km af

20
30

Voor Fase 2 - From Brand to Icon
Ride Challenges

Mijl/km

Level 1
Level 2
Level 3

Maak een weekendrit (minstens 1 mijl/1,6 km)
Leg 1.498 mijl/2.410,8 km af
Leg in het totaal 3,497 mijl/5.628 km af

Verdiende
Insignes
10
20
30

Voor Fase 3 - The Road Ahead
Ride Challenges

Mijl/km

Level 1

Rijd de rit die u altijd al wilde doen (minstens 1
mijl/1,6 km)
Leg elke week 120 mijl/193 km af (vanaf 5
augustus 2022) gedurende vier opeenvolgende
weken tijdens Fase 3
Leg vanaf 5 augustus 2022 elke Week
minstens 36 mijl/58 km af gedurende de
volledige Fase 3

Level 2

Level 3

Verdiende
Insignes
10
20

30

Limiet: Een Deelnemer kan maximaal honderdtachtig (180) Insignes verdienen tijdens de
Actieperiode via deze Activiteit, of kan indien van toepassing de alternatieve methode
gebruiken.

5. Trekking van de hoofdprijs en verificatie van winnaars: De beslissingen van de Beheerder
betreffende de selectie van potentiële winnaars zijn definitief en bindend. Op of rond 5 oktober
2022 zal de Beheerder willekeurig tien (10) potentiële hoofdprijswinnaars selecteren. Kansen op
het winnen van een hoofdprijs hangen af van het aantal in aanmerking komende kansen,
ontvangen tijdens de toepasselijke Actieperiode. Het ontvangen van een prijs is afhankelijk van de
naleving van deze Officiële Regels. Potentiële winnaars worden via de e-mail op de hoogte gesteld.
Elke
potentiële
winnaar
moet
een
verklaring
van
overeenstemming,
een
aansprakelijkheidsverklaring en, waar dit niet verboden is, een publiciteitsvrijstelling (‘Verklaring’)
ondertekenen en terugzenden die door de Beheerder moet zijn ontvangen, binnen vijf (5) dagen
na de datum waarop de kennisgeving is verzonden of een poging hiertoe is gedaan, om de prijs te
claimen. Er bestaat een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 op elke openbare
plaats waar mensen aanwezig zijn. COVID-19 is een besmettelijke ziekte die tot ernstige
ziekte of tot overlijden kan leiden. Door een van de reisprijzen te accepteren, waaronder
vliegreizen en het bijwonen van evenementen, aanvaarden ze vrijwillig alle risico’s met
betrekking tot blootstelling aan COVID-19.
Als we geen contact kunnen opnemen met een potentiële prijswinnaar, als deze de Verklaring niet
ondertekent en terugzendt of als deze andere vereiste informatie niet verstrekt, doet de potentiële
winnaar afstand van de prijs. In het geval dat een potentiële winnaar om welke reden dan ook
afstand doet van de prijs of wordt gediskwalificeerd, zal de Sponsor de betreffende prijs toekennen
aan een alternatieve winnaar na een willekeurige trekking uit alle resterende in aanmerking
komende inzendingen. Er zullen drie (3) alternatieve trekkingen gehouden worden, waarna de prijs
niet meer wordt toegekend.

6. TIEN (10) HOOFDPRIJZEN Een reis voor de winnaar en één (1) reisgenoot naar Milwaukee,

Wisconsin, in de Verenigde Staten, waar ze zullen deelnemen aan het 120-jarig jubileum van
Harley Davidson van 12 tot 16 juli 2023. Het reispakket omvat een retourreis, vliegtickets in
economy class voor twee (2) personen van een grote luchthaven in de buurt van de woonplaats
van de winnaar (naar goeddunken van de Sponsor) naar Milwaukee, WI; vier (4) overnachtingen
in een hotel naar goeddunken van de Sponsor (gedeelde tweepersoonskamer); vervoer over de
grond van en naar de luchthaven van bestemming en het hotel; groepsvervoer van het hotel naar
het Harley Davidson-jubileum op zaterdag 15 juli en 500 Amerikaanse dollar om vrij te besteden.
De werkelijke waarde kan variëren op basis van fluctuaties in vluchttarieven, de afstand tussen
vertrek en bestemming en valutaschommelingen. De geschatte verkoopwaarde (‘ARV’) is 5.158
euro. De werkelijke waarde kan variëren op basis van fluctuaties in vluchttarieven, de afstand
tussen vertrek en bestemming en wisselkoersschommelingen. Een winnaar ontvangt niet het
verschil tussen de werkelijke en geschatte verkoopwaarde.
Voor alle gewonnen reizen: De winnaar moet reizen op de data bepaald naar eigen goeddunken
door de Sponsor anders wordt de prijs verbeurd verklaard. Als de Winnaar niet kan reizen wegens
COVID-19 -gerelateerde beperkingen, met inbegrip van eventuele vaccinatievereisten, zal de prijs
verbeurd worden verklaard. De reis moet minstens dertig (30) dagen voor het vertrek worden
geboekt. Reizen en accommodaties zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Reizen moet
retourreizen zijn. De Sponsor bepaalt naar eigen goeddunken de luchtvaartmaatschappij en het
reisschema. Er vindt geen terugbetaling of compensatie plaats in geval van annulering of vertraging
van een vlucht. De reizen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden uiteengezet in deze
Officiële Regels en uiteengezet door de luchtvaartmaatschappij naar keuze van de Sponsor, zoals
beschreven in het contract voor de ticket van de passagier. Alle uitgaven en bijkomende reiskosten
die niet uitdrukkelijk in de bovenstaande pakketbeschrijving zijn vermeld, inclusief maar niet
beperkt tot grondvervoer, maaltijden, eenmalige kosten, fooien, passagierstarieven of -heffingen,
luchtvaarttoeslagen, toeslagen, luchthaventoeslagen, servicekosten of facilitaire kosten,
persoonlijke kosten voor onderdak, beveiligingstoeslagen, belastingen of andere uitgaven, zijn
uitsluitend voor de eigen verantwoordelijkheid van de winnaar. Tenzij het een kind van de winnaar
betreft, moet de reisgenoot van de winnaar ten minste achttien (18) jaar of ouder zijn op de datum
van vertrek, en via hetzelfde reisschema en op hetzelfde tijdstip reizen als de winnaar. De
reisgenoot moet de aansprakelijkheids- en publiciteitsvrijstelling invullen voorafgaand aan de
afgifte van reisdocumenten. Winnaars en reisgenoten zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen
van geldige paspoorten en alle andere documenten (waaronder visa, indien vereist) die nodig zijn
voor internationale reizen. Er kunnen reisbeperkingen, voorwaarden en restricties van toepassing
zijn. De winnaar en de reisgenoten dienen te voldoen aan de COVID-19-vereisten van de
luchtvaartmaatschappij, hotels, locaties of andere partners die services bieden in het kader van de
gewonnen reis. Wanneer ze niet volledig aan de COVID-19-vereisten voldoen, zal de prijs of zullen
bepaalde onderdelen van de prijs verbeurd verklaard worden. De Sponsor vervangt geen verloren,
beschadigde of gestolen tickets, reischeques of certificaten. Er wordt geen contantequivalent van
de prijs aan de Winnaar toegekend. Alle prijzen zijn niet overdraagbaar en er vindt geen vervanging
plaats, tenzij hierin voorzien naar eigen goeddunken van de Sponsor. De Sponsor behoudt zich
het recht voor om een prijs of een onderdeel hiervan te vervangen door een prijs van gelijke of
hogere waarde als de toegewezen prijs om welke reden dan ook niet meer beschikbaar zou zijn.
Winnaars zijn verantwoordelijk voor alle toepasselijke nationale belastingen en heffingen in
verband met het ontvangen van de prijs en/of gebruik.
Prijslimiet: Maximaal één (1) hoofdprijs per persoon.
7. Vrijwaring: Bij ontvangst van een prijs, uitgezonderd aansprakelijkheid die niet wettelijk kan
worden uitgesloten, stemt de deelnemer in met vrijwaring van de Sponsor, Merkle Inc. en hun
respectievelijke dochterondernemingen, filialen, leveranciers, distributeurs, reclame/promotiebureaus en elk van hun respectievelijke moederbedrijven en alle leidinggevenden,
directeuren, medewerkers en agenten van die bedrijven (collectief de 'Gevrijwaarde partijen') van
en tegen enige claim of maatregel, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel en/of overlijden
of schade aan of verlies van bezittingen, die/dat ontstaat door deelname aan de Actie of ontvangst
of gebruik of misbruik van een prijs.

8. Publiciteit: De Sponsor en diens agenten hebben toestemming voor het gebruik van de naam,
gelijkenis, foto, stem, meningen en/of woonplaats en staat/provincie voor promotionele doeleinden
op enige drager wereldwijd, zonder verdere betaling of inachtneming, behalve waar dit verboden
is en op voorwaarde dat de winnaar toestemming verleent.
10. Algemene voorwaarden: De Sponsor behoudt zich het recht voor om de Actie of enig
onderdeel ervan te annuleren, op te schorten en/of aan te passen, zonder individuele kennisgeving,
indien enige vorm van fraude, technisch falen, menselijke fout of enige andere factor de integriteit
of het juist functioneren van de Prijstrekking in de weg staat, naar eigen inzicht bepaald door de
Sponsor. In een dergelijk geval behoudt de Sponsor zich het recht voor om de prijzen willekeurig
uit de in aanmerking komende kansen/deelnames toe te kennen die tot het moment van de
bijzondere waardevermindering zijn ontvangen. De Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar
eigen goeddunken, personen te diskwalificeren die volgens hem/haar met het toegangsproces of
de uitvoering van de Prijstrekking hebben geknoeid of die in strijd handelen met deze Officiële
Regels van deze of elke andere actie, of op onsportieve of ontwrichtende wijze handelen. Elke
poging van een persoon om opzettelijk de legitieme uitvoering van de Prijstrekking te ondermijnen,
kan een overtreding zijn van het strafrechtelijk en burgerlijk recht, en mocht een dergelijke poging
worden gedaan, behoudt de Sponsor zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen
van een dergelijke persoon voor zover dat bij wet is toegestaan. Het nalaten door de Sponsor om
een voorwaarde van deze Officiële Regels af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van
die bepaling.
11. Aansprakelijkheidsbeperkingen: De Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor: (1)
elke onjuiste of onnauwkeurige informatie, hetzij veroorzaakt door deelnemers, drukfouten of door
enige apparatuur of programmering verbonden aan of gebruikt in de Actie; (2) technische storingen
van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, storingen, onderbrekingen of verbreken
van verbindingen met de H-D-app, de Actiewebsite, van telefoonlijnen of netwerkhardware of software; (3) ongeautoriseerde menselijke tussenkomst in enig deel van het inzendingsproces of
de Actie; (4) technische of menselijke fouten die zich kunnen voordoen in de administratie van de
Actie of de verwerking van inzendingen of (5) enig letsel of schade aan personen of eigendommen
die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kan worden veroorzaakt door de deelname van de
deelnemer aan de Prijstrekking of de ontvangst of het gebruik of misbruik van een prijs, voor zover
dit wettelijk is toegestaan. Indien om welke reden dan ook wordt bevestigd dat een Insigne van een
Deelnemer is geweigerd, is verloren gegaan of anderszins is vernietigd of is beschadigd, heeft de
Deelnemer geen verhaalmogelijkheid. Niet meer dan alleen het vermelde aantal prijzen wordt
toegekend. In het geval dat productie, techniek, seeding, programmering of andere redenen ertoe
leiden dat meer dan het vermelde aantal prijzen zoals uiteen is gezet in deze Officiële Regels
beschikbaar is en/of wordt gevorderd, behoudt de Sponsor zich het recht voor om alleen het
vermelde aantal prijzen toe te kennen via een willekeurige trekking onder alle legitieme, niet
toegekende, in aanmerking komende vorderingen op de prijs.
12. Geschillen: BEHALVE WANNEER DIT VERBODEN IS, STEMT DE DEELNEMER ERMEE IN
DAT: (1) ENIGE EN ALLE GESCHILLEN, CLAIMS EN MAATREGELEN DIE ONTSTAAN DOOR
OF VERBONDEN ZIJN AAN DEZE ACTIE OF ENIGE TOEGEKENDE PRIJS AFZONDERLIJK
ZULLEN WORDEN AFGEHANDELD, ZONDER GEBRUIK TE MAKEN VAN ENIGE VORM VAN
RECHTSHANDELING NAMENS EEN GROEP, EN EXCLUSIEF DOOR DE AMERIKAANSE
DISTRICTSRECHTBANK VOOR HET EASTERN DISTRICT OF MICHIGAN (SOUTHERN
DIVISION) OF DE VAN TOEPASSING ZIJNDE STAATSRECHTBANK VAN MICHIGAN IN
OAKLAND COUNTY, MICHIGAN; (2) ENIGE EN ALLE CLAIMS, BEOORDELINGEN EN
TOEWIJZINGEN BEPERKT ZULLEN WORDEN TOT DAADWERKELIJK GEMAAKTE KOSTEN,
INCLUSIEF KOSTEN GEASSOCIEERD MET DEELNAME AAN DEZE ACTIE, MAAR IN GEEN
GEVAL RECHTSBIJSTANDSKOSTEN; EN (3) DE DEELNEMER IN GEEN ENKELE
OMSTANDIGHEID TOESTEMMING ZAL KRIJGEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN AWARDS
VOOR, EN HIERBIJ AF ZAL ZIEN VAN ENIG RECHT OP CLAIM VAN INDIRECTE,
BESTRAFFENDE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADEVERGOEDING EN ANDERE

SOORTEN SCHADE, ANDERS DAN VOOR DAADWERKELIJK GEMAAKTE KOSTEN EN ENIGE
EN ALLE RECHTEN OP VERVEELVOUDIGING OF ANDERSZINS VERHOOGDE
SCHADEVERGOEDINGEN. ALLE PROBLEMEN EN VRAGEN MET BETREKKING TOT DE
OPBOUW, GELDIGHEID, INTERPRETATIE EN UITVOERBAARHEID VAN DEZE OFFICIËLE
REGELS, OF DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE DEELNEMER EN SPONSOR IN
VERBINDING MET DE ACTIE IS ONDERHEVIG AAN EN SAMENGESTELD IN
OVEREENSTEMMING MET DE WETTEN VAN DE STAAT MICHIGAN, ZONDER
INACHTNEMING VAN CONFLICTERENDE WETTEN OF WETGEVING (TUSSEN DE STAAT
MICHIGAN EN ENIGE ANDERE JURISDICTIE), DIE DE TOEPASSING VAN DE WETTEN VAN
ENIGE JURISDICTIE ANDERS DAN DE STAAT MICHIGAN ZOU VEROORZAKEN.
NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, BLIJVEN ALLE RECHTEN DIE U ZIJN
VERLEEND KRACHTENS DE GELDENDE WETTEN IN UW WOONPLAATS, EN WAARVAN
GEEN
AFSTAND
KAN
WORDEN
GEDAAN,
VAN
TOEPASSING.
DEZE
RECHTSKEUZEBEPALING ONTNEEMT DE DEELNEMER ECHTER NIET DE VERLEENDE
BESCHERMING DIE WORDT GEBODEN KRACHTENS DE WETTEN VAN DE JURISDICTIE
WAAR HIJ/ZIJ WOONT EN DE BEPALINGEN WAARVAN NIET MAG WORDEN AFGEWEKEN
KRACHTENS EEN OVEREENKOMST OF WET IN DE JURISDICTIE WAAR HIJ/ZIJ WOONT.

13. Persoonsgegevens van de deelnemer: De Deelnemer geeft toestemming voor de overdracht
van diens persoonlijke gegevens aan de Sponsor en Beheerder ten behoeve van de administratie
van de actie. De informatie die van de deelnemers wordt vergaard is onderworpen aan het
Privacybeleid van de Organisator https://www.harley-davidson.com/nl/nl/footer/utility/privacypolicy.html. De persoonsgegevens van de deelnemer die noodzakelijk zijn om de trekkingen in het
kader van de Actie te beheren, zullen door de Sponsor en de Beheerder worden vergaard en
verwerkt om de prijstrekking te beheren, contact op te nemen met potentiële winnaars en de prijzen
te verstrekken. Deelnemers hebben te allen tijde het recht om hun persoonsgegevens te
raadplegen, te corrigeren, in te trekken of te laten verwijderen, zoals het recht op een gegeven
moment is omschreven krachtens de wetgeving van sommige rechtsgebieden. Deelnemers
kunnen hun toestemming ook op elk moment intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking en hebben het
recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De persoonsgegevens van
de deelnemer worden door de Sponsor en Beheerder opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving betreffende
gegevensbescherming. Overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten is
onderworpen aan adequate waarborgen zoals uiteengezet in het relevante privacybeleid zoals
hierboven beschreven.

14. Winnaarslijst: Raadpleeg de winnaarslijst op https://bit.ly/3hCqYfh. De winnaarslijst zal
worden geplaatst nadat de verificatie van de winnaar is voltooid. De winnaarslijst omvat de
voornamen, de initialen van de achternamen, het land en de gewonnen prijs.
15. Aanvullende informatie voor deelnemers die in Nederland wonen: Deelnemers die in
Nederland wonen moeten er rekening mee houden dat de gewonnen prijs onderworpen is aan
kansspelbelasting en dat ze hun prijs moeten aangeven. U vindt het desbetreffende document hier
(Zie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en
_formulieren/aangifte_kanspelbelasting_over_prijzen_uit_buitenlandse_kanspelen). Als u een
klacht betreffende deze Actie wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met
marketing.benelux@Harley-davidson.com. Deze Officiële Regels zijn in overeenstemming met de
Gedragscode Promotionele Kansspelen.
© 2022 Merkle Inc. Alle rechten voorbehouden.

