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Algemene voorwaarden promotionele kansspelen 
Cadushy Distillery BV 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen en 
prijsvragen welke door Cadushy Distillery BV, al dan niet in samenwerking met 
derden, worden georganiseerd. Naast deze algemene voorwaarden kunnen op ieder 
promotioneel kansspel specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In geval een 
bepaling van de specifieke voorwaarden strijdig mocht zijn met een bepaling in deze 
algemene voorwaarden prevaleert het bepaalde in de specifieke voorwaarden.  
1. Door deelname aan een door Cadushy Distillery BV georganiseerd promotioneel 

kansspel verklaart de deelnemer in te stemmen met deze algemene voorwaarden, 
alsmede met de specifieke voorwaarden voor het betreffende promotioneel 
kansspel.  

2. Het promotionele kansspel wordt aangeboden door Cadushy Distillery BV, Kaya C.D. 
Crestian 8, Bonaire, Caribisch Nederland.  

3. Het product dat gepromoot wordt is Rom Rincón. 
4. Deelname kan plaats vinden van 1 november 2020 tot 1 augustus 2021. Deelname vindt 

plaats door middel van inschrijving van de deelnemer en overlegging van een 
aankoopbewijs van een of meerdere flessen Rom Rincón. Deelnemers mogen meerdere 
inschrijvingen doen als ze meerdere verschillende aankoopbewijzen kunnen overleggen. 

5. Deelname is kosteloos voor iedereen die een aankoopbewijs overlegd. Zonder 
aankoopbewijs kan niet worden deelgenomen. De echtheid van het aankoopbewijs kan 
door Cadushy Distillery BV worden geverifieerd. 

6. Medewerkers van Cadushy Distillery BV en hun familieleden, alsmede 
medewerkers en familieleden van eventuele sponsoren (genoemd in de specifieke 
voorwaarden) zijn uitgesloten van deelname.  

7. Deelnemers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Cadushy Distillery BV is 
gerechtigd om dit verifiëren. 

8. Over de uitslag van promotionele kansspelen kan niet worden gecorrespondeerd.  
9. Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, zijn niet 

overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.  
10. Door deelname aan een promotioneel kansspel verleent de prijswinnaar 

toestemming aan Cadushy Distillery BV en eventuele in de specifieke 
voorwaarden genoemde sponsor(en) om zijn of haar naam, de inzending, alsmede 
eventuele foto's voor promotionele doeleinden te gebruiken en deze op haar 
websites en/of in haar andere media te publiceren.  

11. De deelnemer geeft Cadushy Distillery BV, alsmede de genoemde sponsor(en), 
toestemming om zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een 
gegevensbestand en deze gegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan het 
promotionele kansspel of prijsvraag en om u te informeren over andere producten 
en diensten van Cadushy Distillery BV en die sponsor(en).  

12. Cadushy Distillery BV is gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan 
derde partijen die bij de uitvoering van het promotionele kansspel betrokken zijn, 
zoals de eventuele sponsoren genoemd in de specifieke voorwaarden voor het 
betreffende promotioneel kansspel.  
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13. Cadushy Distillery BV zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg 
worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen 
treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van 
onwettige verwerking. U mag uw gegevens te allen tijde inzien en verzoeken ze te 
wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een mail te sturen naar 
info@cadushy.com of door uw verzoek te sturen aan Cadushy Distillery BV, 
afdeling marketing, Kaya C.D. Crestian 8, Rincon, Bonaire, Caribisch Nederland. 
Op deze verwerking zijn de bepalingen van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens BES van toepassing.  

14. Deelnemers kunnen een klacht indienen. Hiertoe dient de klacht schriftelijk te 
worden gericht aan Cadushy Distillery BV, Kaya C.D. Crestian 8, Bonaire o.v.v. 
“klacht” en info@cadushy.com.  

15. Trekking van de prijswinnaar zal plaatsvinden in de maand Augustus 2021 
16. De trekking zal plaatsvinden door een notaris op Bonaire. 
17. De notaris trekt één (1) winnaar en twee (2) reserve kandidaten. 
18. De winnaar zal direct na de trekking per email op de hoogte worden gesteld. 
19. De 10-daagse reis zal plaatsvinden van 13 september 2021 tot en met 24 

september 2021 
20. De prijswinnaar dient alle benodigde gegevens voor het vastleggen van de reis 

tijdig te verstrekken. Bij verzuim hiervan vervalt het recht op de prijs. 
21. De prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar reisdocumenten 
22. De prijswinnaar heeft na in kennis stelling van het reisschema een week (7 dagen) 

om dit definitief te bevestigen.  
23. Na deze periode van 7 dagen vervalt het recht op de prijs.  
24. Dan zal de prijs aan de eerste en daarna eventueel tweede kandidaat worden 

aangeboden. 
25. De prijs bestaat uit hetgeen in artikel 26 is genoemd. Al het andere is voor 

rekening van de prijswinnaar. 
26. De gewonnen prijs bestaat uit: 

- Twee retour vliegtickets economy class AMS/BON 
- Verblijf voor 11 nachten in een hotel/resort voor twee personen op 

Bonaire 
- Een diner voor twee personen op Bonaire 
- Een introductieduik voor twee personen op Bonaire 
- Rondleiding bij de Cadushy Distillery op Bonaire 

27. Indien de gewonnen reis door welke reden dan ook geen doorgang kan vinden kan 
er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. 

28. Sponsoren zijn: Delfins Beach Resort, Brass Boer, VIP-Diving, TUI, Cadushy 
BV, Cadushy Distillery BV, Cadushy Bonaire BV, Tourism Corporation Bonaire 
NV. 

29. De marktwaarde van de prijs bedraagt 5000,- US$. 
30. Over gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. 

Cadushy Distillery BV zal de kansspelbelasting voor haar rekening nemen en zorg 
dragen voor een tijdige aangifte en afdracht ervan.  
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31. Cadushy Distillery BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een 
promotioneel kansspel voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te 
verstrekken prijzen.  

32. Cadushy Distillery BV behoudt zich het recht voor om een promotioneel kansspel 
te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  

33. Op promotionele kansspelen is Nederlands Caribisch recht van toepassing.  
34. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u richten aan Cadushy Distillery 

BV, Kaya C.D. Crestian 8, Rincon, Bonaire, Caribisch Nederland 
info@cadushy.com. 

35. Deze Algemene voorwaarden zijn in overeenstemming zijn met de Gedragscode 
Promotionele kansspelen 2014. 


