
De ongelooflijke prijs 
 
LANDENPRIJS 
Per land kiezen we één winnaar en voor elke landenwinnaar hebben we een 
ongelooflijke prijs - een nieuwe ASUS N Series laptop, een laptop die 
geroemd wordt vanwege zijn ongelooflijke geluid en beeld. Hij is ontworpen 
samen met de geluidsexperts van Bang & Olufsen ICEpower® en voorzien 
van ASUS SonicMaster technologie en een tweede-generatie Intel® Core™ 
i5 processor met zichtbaar sterke prestaties voor een intense ervaring. Deze 
winnaars gaan door naar de finale en maken kans op de ongelooflijke 
wereldprijs. 
 
WERELDPRIJS 
De ongelooflijke prijs voor de beste inzending ter wereld is de mogelijkheid 
om van je eigen ongelooflijke verhaal een korte film te maken met een 
professionele crew tot je beschikking. Deze film wordt tevens de laatste 
aflevering van onze ‘Zoektocht naar het ongelooflijke’ waarmee we onze 
filmserie afsluiten. Tot slot mag de wereldwinnaar één van ‘s werelds meest 
vooraanstaande filmfestivals ter wereld bijwonen in Park City, Utah, waar de 
film vertoond zal worden tijdens een exclusief evenement met een speciaal 
optreden van Jason Mraz. De winnaar mag een vriend of vriendin meenemen 
om samen de voorstellingen van het festival te bekijken en de feesten te 
bezoeken. Voor beiden stellen we gratis retourtickets en accommodatie ter 
beschikking. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VERKORTE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

1. Deelname staat open voor iedereen die op de dag van inzending 18 jaar of 
ouder is en een vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland 

2. Ga naar de website http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible, vul 
het deelnameformulier in en vertel ons een ongelooflijk verhaal (maximaal 
200 woorden) en een video (maximale duur twee minuten), afbeelding of 
geluidsfragment. Wij zoeken creatieve en originele verhalen die ongelooflijk 
zijn. Alle verhalen moeten wel passen binnen de merkbeleving van Asus .  

3. Deelname staat open van 19 september 2011, 9.00 uur tot 26 oktober 2011, 
16.00 uur. 

4. De landelijke winnaar krijgt een Asus N55 laptop. 
5. De landelijke winnaar heeft daarnaast de mogelijkheid om deel te nemen aan 

de international wedstrijd en kans te maken op de hoofdprijs: de kans om het 
verhaal van de winnaar tot leven te brengen overal ter wereld [met een totaal 
budget van USD 15.000 dollar] en een speciale vertoning van de film bi te 
wonen op een van de ‘s werelds grootste filmfestivals in Park City, America 
 

6. De winnaar van de hoofdprijs zal worden bepaald door stemming en de 
mening van de zanger Jason Mraz. Zie hiervoor de aparte 
deelnemingsvoorwaarden, deze kunnen hier worden geraadpleegd 
http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible  

7. Één inzending per persoon en slechts één stem per inzending. 
8. De volledige deelnemingsvoorwaarden staan op 

http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible  
9. ER IS GEEN AANKOOPVERPLICHTING OF DEELNEMINGSVERGOEDING 

VERSCHULDIGD OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN 
Deze actie wordt georganiseerd door: 
ASUS COMPUTER Benelux B.V./ FULTONBAAN 12 3439NE Nieuwegein, 
NETHERLANDS 

 
 
 



 
FULL TERMS & CONDITIONS 

 
 

1. Inleiding 
Het meest Ongelooflijke verhaal zal per deelnemend land worden beloond 
met een Asus N55 Laptop (ter waarde van €850. Daarnaast zal het 
Ongelooflijke Verhaal van de landenwinnaar het moeten opnemen tegen 
alle andere 19 landenwinnaars voor de hoofdprijs, de kans om het 
Ongelooflijke Verhaal van de winnaar overal in de wereld tot leven te 
brengen [met een totaal budget van USD 15.000 dollar] en een speciale 
vertoning van film op een van de grootste werelds grootste film festivals 
van Park City, Verenigde Staten bij te wonen. 

 
2. Looptijden 
De eerste deel van deze actie loopt van 19 september 2011, 9.00 uur tot 26 
oktober 2011, 16.00 uur, en kent de volgende stappen en sluitingsdata: 

 

 
 
 
 
Voorwaarden 

3. Deelname staat open voor iedereen die op de dag van inzending 18 
jaar of ouder is en een vast woon of verblijfplaats heeft in Nederland. 
Uitgesloten van deelname zijn werknemers van de organisator, hun 
directe familieleden of andere leden van het huishouden en  personen 
die betrokken zijn bij de organisaties van deze actie. Onder directe 
familieleden wordt verstaan: ouders, echtgenoten, kinderen, broers en 
zussen, schoonfamilie of grootouders. 

4. Deelname is niet mogelijk in landen waar deze actie wettelijke niet is 
toegestaan. 

5. ER IS GEEN AANKOOPVERPLICHTING OF 
DEELNEMINGSVERGOEDING VERSCHULDIGD OM DEEL TE 

Datum 
 
19 september 2011, 9.00 uur 
26 oktober 2011, 16.00 uur 
27 oktober 2011 – 9 november 2011 
10 november 2011, 9.00 uur 
17 november 2011, 16.00 uur 
24 november 2011, 9.00 uur 
 
 
1 december 2011, 9.00 uur 
8 december 2011, 16.00 uur 
15 december 2011, 16.00 uur 



NEMEN OF DE WINKANS TE VERGROTEN 
6. Door deelname worden deze voorwaarden geaccepteerd, waaronder 

begrepen de Asus gebruiksvoorwaarden en het privacystatement 
(http://www.asus.nl/ASUS_Website_Information/Privacy_Policy/ 

 
 

: 
Deelname 

7. Deelname is alleen mogelijk in het land waar de deelnemer een vaste 
woon- of verblijfplaats heeft. Het is niet toegestaan om deel te nemen 
aan deze actie via een inzending in een ander land 

8. Bezoek de actiewebsite van je eigen land en vul volledig het deelname 
formulier in: geboorte datum, voornaam, achternaam, land, 
telefoonnummer overdag en e-mailadres en bevestig dat je de 
voorwaarden voor deze actie hebt gelezen en accepteert. 

9. vertel ons jouw Ongelooflijke Verhaal (maximaal 200 woorden) en een 
video afbeelding of geluidsfragment.  

10. De video moet in een van de volgende formats worden aangeboden: 
MPEG, AVI, MP4, FLV of MOV. De maximale duur mag twee minuten 
zijn en het bestand mag niet groter zijn dan 100mb. 

11. De afbeelding moet in een van de volgende formats worden 
aangeboden: JPEG, PNG of GIF en mag niet groter zijn dan 20mb. 

12. Het geluidsfragment moet in een van de volgende formats worden 
aangeboden: MP3 of WAV. De maximale duur mag twee minuten zijn 
en het bestand mag niet groter zijn dan 20mb. 

13. Je Ongelooflijke Verhaal moet worden ingezonden in de taal van het 
land waar deze wordt ingezonden of in het Engels. 

14. Neem het volgende in acht: Wij zoeken creatieve en originele 
ongelooflijke. Alle verhalen moeten passen binnen de merkbeleving 
van Asus en te realiseren zijn binnen een budget van maximaal $ 
20.000,- 

15. Maar let op: als je je ongelooflijke verhaal hebt ingezonden is het niet 
meer mogelijk om de inhoud te wijzigen. 

16. Iedereen kan eenmaal deelnemen en als er meerdere personen 
betrokken zijn bij een inzending dient een hoofd inzender te worden 
gekozen en te worden vermeld op het deelnameformulier. De 
organisator gaat er dan vanuit dat deze hoofdinzender namens de 
overige bedenkers de inzending heeft verricht. 

17. Let op: door inzending van een video accepteer je de voorwaarden van 
YouTube: [http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms 

 
Hoewel uw video's niet worden gepubliceerd op YouTube, zullen ze, om 
logistieke redenen, wel gehost worden op YouTube. Zodat de naleving van de 
voorwaarden ervan nodig is. 
 
 

Niet toegestane inzendingen 
18. De ongelooflijke verhalen moeten passen bij het imago van de 

organisator en mogen derhalve geen: 



a. Afbeeldingen bevatten, bewegend of stilstaand, van personen 
onder de 18 jaar of die daarvoor kunnen door doorgaan 

b. Woordmerken, beeldmerken of ander auteursrechtelijk 
beschermd materiaal bevatten van anderen, tenzij de 
auteursrechthebbende hiervoor voorafgaande schriftelijke 
toestemming heeft gegeven (hieronder wordt ook verstaan het 
gebruik van de namen van bekende personen en bedrijfsnamen. 

c. Namen, foto’s, dubbelgangers, videos of andersoortige 
afbeeldingen bevatten zonder de individuele toestemming van 
de betrokkene 

d. verwijzing bevatten naar een publiek persoon/personen 
e. Uitingen bevatten die aan te merken zijn als godslastering, 

seksuele inhoud, het bevorderen van alcohol, illegale drugs, 
tabak, vuurwapens, wapens of haatdragende inhoud van welke 
aard dan ook (met inbegrip van racisme, seksisme, enz.); 
inhoud die geweld of enige andere schade of beledigend, 
obsceen of ongepaste inhoud bevordert als omschreven op de 
eigen goeddunken van de organisator 

f. Uitingen bevatten die belasterd, een verkeerd voorstelling van 
zaken geven of beledigd zijn voor andere mensen of bedrijven, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot de organisator en 
samenwerkende bedrijven 

 
g. Dreigementen, intimidatie of pesterijen bevatten van welke aard 

dan ook  
 

h. Enig politiek onderwerp bevatten 
 
 

 
: 

Overige deelnemingsvoorwaarden 
19. Door inzending van je ongelooflijke verhaal bevestig je dat je de 

volledige verantwoordelijkheid op je neemt ten aanzien van de 
volgende zaken dat: 

a. Het complete ongelooflijke verhaal  origineel is en niet geheel of 
gedeeltelijk gebaseerd op het werk van anderen 

b. Het ongelooflijke verhaal is niet eerder gepubliceerd of heeft niet 
eerder een prijs of een andere specifieke vermelding gekregen 
zoals een nominatie 

c. Het ongelooflijke verhaal maakt op geen enkele wijze inbreuk op 
de rechten van een derde, zoals maar niet beperkt tot, 
eigenaarschap, auteursrecht, woordmerk, beeldmerk, 
databankrecht, de persoonlijke levenssfeer van derden of enig 
ander intellectueel eigendomsrecht. 

d. Je alle toestemmingen hebt, voor zover benodigd, voor het 
insturen van het ongelooflijke verhaal en die toestemmingen op 
verzoek van de organisator kunt aantonen/overleggen 

e. Het ongelooflijke verhaal geen inhoud bevat die op enige wijze 



beledigend is voor de organisator of schade zou kunnen 
toebrengen aan de goede naam en faam van de organisator. 

f. Voldoet aan alle voorwaarden die in deze 
deelnemingsvoorwaarden worden gesteld 

20. Alle ongelooflijke verhalen worden voor publicatie beoordeeld. De 
organisator houdt zich het recht voor om een ingezonden ongelooflijk 
verhaal niet te publiceren of een reeds gepubliceerd ongelooflijk 
verhaal te verwijderen, zonder voorafgaande waarschuwing of opgaaf 
van reden. 

21. Alle ongelooflijke verhalen dienen om mee te dingen tijdig, voor de 
sluiting van de inzendtermijn (zie  2), te worden ingezonden. 

22. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie. Kosten 
die worden gemaakt bij het samenstellen van het ongelooflijk verhaal, 
zoals het maken van een video, zijn voor eigen rekening van de 
inzender. 

Rechten en licenties 
23. De inzender is er mee bekend dat andere inzenders een ongelooflijk 

verhaal kunnen hebben opgesteld dat kan lijken op het ongelooflijke 
verhaal van de inzender. Indien dit zich zou voordoen kan de inzender 
geen aanspraak maken op enige financiële vergoeding of 
onderhandeling daarover met de organisator. 

 

Bepaling van de winnaar – Stap I 
24. Na sluiting van de inzendtermijn van stap I. zullen alle daarvoor in 

aanmerking komende ongelooflijke verhalen uit ieder land worden 
beoordeeld door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van Asus, 
Intel, het reclamebureau, onder voorzitterschap van Promoveritas, een 
onafhankelijke toezichthouder op acties. De (gewogen) jureringcriteria 
zijn : 

A. Originaliteit van het ongelooflijke verhaal; 
B. realisatie van het ongelooflijke verhaal  
C. Relevantie voor het Asus merk 
D. de kwaliteit van de inzending 
 

25. De jury zal een ‘shortlist’ opstellen van 10 inzendingen per land die in 
stemming worden gebracht in Stap I. 

26. De shirtlist wordt per land bekendgemaakt op 
www.insearchofincredible.com. Het stemmen start op 10 november 
2011, om 9.00 uur en sluit op 17 november 2011, 17.00 uur. 

27. Stemmen ontvangen na de sluiting worden niet meegerekend. 
28. Er kan slechts eenmaal op een inzending worden gestemd. Het is wel 

mogelijk om te stemmen op meerdere inzendingen. Het stemproces is zo 
ingericht dat eventuele meerdere dezelfde stemmen op het zelfde concept 
worden vastgesteld en ongeldig worden. 

29. De landenwinnaar is de inzending op de shortlist die de meeste stemmen, 
vast te stellen door Promoveritas, heeft aan het einde van de stemperiode. 
Indien er meerdere inzendingen hetzelfde aantal stemmen hebben dan zal 



de jury de landenwinnaar bepalen. 
30. De landenwinnaar is verplicht om mee te werken aan het vaststellen van 

de identiteit en de vaste woon of verblijfplaats. 
31. Als de landenwinnaar niet in staat is om de prijs te accepteren of te 

ontvangen, dan zal de organisator de prijs beschikbaar stellen aan de 
inzender met het een na hoogste aantal stemmen enzovoort tot dat de 
prijs is uitgereikt. 

32. Bekendmaking van de winnaar: De winnaar van Stap I in ieder land zal 
worden geïnformeerd via een koerier, telefoon en/of e-mail op 24 
november 2011. De winnaar dient dan een verklaring te ondertekenen dat 
hij/zij rechtmatig en in overeenstemming met deze actievoorwaarden heeft 
gehandeld en toestemming geeft om de inzending te gebruiken, zonder 
voorbehoud, door Asus. Deze verklaring dient binnen zeven dagen per e-
mail of fax te worden teruggezonden en de originelen per post, zoals 
beschreven in de aanbiedingsbrief 

33. Als de documenten die worden verzonden aan de potentiële winnaar 
onbezorgbaar zijn, de potentiële winnaar niet tijdig de documenten retour 
stuurt, de potentiële winnaar niet rechtmatig en in overeenstemming met 
de voorwaarden heeft gehandeld, dan wordt de potentiële winnaar 
onherroepelijk gediskwalificeerd en zal, mits de tijd dat toelaat, de winnaar 
van de stemronde Stap I met het een na hoogste aantal stemmen worden 
benaderd. 

34. Als een potentiële winnaar de prijs niet in ontvangst went te nemen, om 
welke redden dan ook, dan wordt de potentiële winnaar automatisch 
gediskwalificeerd voor verdere deelname en zal worden vervangen door 
de winnaar van de stemronde Stap I met het een na hoogste aantal 
stemmen 

35. Overzicht van de winnaars 
De winnaars van Stap I zullen worden bekendgemaakt op de website 
www.insearchofincredible.com, tussen 24th November en 8th December 2011. 
 
 
Eigendom en gebruik van de inzending 

36. Deelnemers verlenen een niet herroepbare, royalty-free en exclusieve 
licentie aan de organisator, gelieerde bedrijven aan de organisator, 
licentienemers, promotionele partners, ontwikkelaars en derden marketing 
partijen om de inzending, of elementen uit of van de inzending, te 
bewerken, te wijzigen, te verkorten, opnieuw in te delen, toe te voegen, te 
verwijderen, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te 
publiceren, te exploiteren en zelf te gebruiken voor onbepaalde tijd in alle 
media, zoals maar niet beperkt tot digitale en elektronische media (huidige 
en toekomstig te ontwikkelen media), in iedere taal, wereldwijd en op 
iedere manier voor verkoop, advertentie, promotie, commerciële of enig 
ander doel zonder voorafgaande review, waarschuwing, goedkeuring, 
betrokkenheid of compensatie. 

37. Tenzij bij wet niet toegestaan doet de deelnemer afstand van zijn 
‘persoonlijkheidsrechten’ ten gunste van de organisator, licentienemers, 
promotionele partners, ontwikkelaars en derden marketing partijen en van 
iedere claim die iedere inzender heeft op ‘persoonlijkheidsrechten’ binnen 
welk rechtsgebied dan ook  of claim wegens oneerlijke concurrentie met 



betrekking tot de exploitatie door de promotor van de inzendingen zonder 
verdere kennisgeving of vergoeding aan deelnemers van welke aard dan 
ook, en zal niet aanzetten tot een rechtszaak tegen de organisator, 
licentienemers, promotionele partners, ontwikkelaars en derden marketing 
partijen of deze rechtszaak op enige wijze te ondersteunen in verband met 
deze actie/inzending, met het argument dat het gebruik van een item, of 
een afgeleid werken uit de inzending, inbreuk oplevert of schending is van 
de rechten van de deelnemer en / of enige deelnemer aan de inzending. 

 
 
 
Publiciteit 

38. Door deelname aan deze actie, gaat iedere deelnemer ermee akkoord dat 
de organisator en haar respectieve filialen, licentiehouders, promotionele 
partners en (reclame)bureaus, het recht en de toestemming hebben om 
gebruik te maken van de naam, foto, stem, biografische gegevens, 
afbeelding, testimonial of daarop gelijkende tekst en/of informatie over een 
gewonnen prijs of andere persoonlijke informatie (geheel en / of een 
bewerkt deel daarvan), en/of informatie in zijn / haar inzending voor 
promotionele, reclame en / of publicitaire doeleinden in enige media, nu of 
later beschikbaar is, voor de gehele wereld voor onbepaalde tijd (behalve 
in Frankrijk, voor de duur van de rechten), zonder enige andere 
vergoeding dan de eventueel gewonnen prijs of de toezegging dat een 
prijs is gewonnen, zonder verdere toestemming van de winnaar, voor 
zover toegelaten bij wet. 

 
 
 
 
Beperking van aansprakelijkheid  

39. Tenzij de negatieve gevolgen hieronder beschreven naar redelijkheid en 
billijkheid kunnen worden toegerekend aan organisator, respectievelijk de 
moedermaatschappij,  dochterondernemingen, filialen, applicatie 
ontwikkelaars, reclame en promotie bureaus, juridische en financiële 
adviseurs, enig andere bedrijven betrokken bij deze actie of een van hun 
respectievelijke functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, 
licentiehouders, licentiegevers en werknemers, internet access providers 
(tezamen Betrokken Partijen),  

wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor enig verkeerde of 
onnauwkeurige invoer van informatie, menselijke fouten, technische storingen, 
verloren / vertraagde overdracht van gegevens, weglatingen, onderbrekingen, 
verwijderingen, defecten, lijn defect van een telefoon, computer of een ander 
netwerk, computerapparatuur, software of een combinatie daarvan, de 
onmogelijkheid om de Asus website (s) te benaderen, of voor de late, verloren, 
beschadigde, verkeerd geadresseerde, vertraagde, verminkte, onjuiste of 
onvolledige gegevens 

40. ELKE DEELNEMER AANVAARDT DE VOORWAARDEN VERMELD IN 
DEZE OFFICIËLE DEELNEMINGSVOORWAARDEN, EN AANVAARDT 
ONHERROEPELIJK DE BESLISSINGEN VAN DE ORGANISATOR, 
GARANDEERT DAT HIJ / ZIJ RECHTMATIG KAN DEELNEMEN AAN 



DEZE ACTIE EN VRIJWAART DE BETROKKEN PARTIJEN VOOR 
ENIGE CLAIM, OOK VAN DERDEN NAAR AANLEIDING VAN DE 
INZENDING, OP BASIS VAN WELKE GROND DAN OOK, SCHADE OF 
VERLIES (INCLUSIEF JURIDISCHE KOSTEN), TENZIJ DEZE CLAIM 
ZIJN OORSPRONG VINDT IN OPZET OF GROVE SCHULD DOOR DE 
BETROKKEN PARTIJEN. 

ELKE DEELNEMER ZAL EEN GELIJKE VRIJWARING, BEHOUDENS OPZET 
OF GROVE SCHULD DOOR DE BETROKKEN PARTIJEN, DIENEN TE GEVEN 
VOOR ENIGE CLAIM, OOK VAN DERDEN, OP BASIS VAN WELKE GROND 
DAN OOK, ZOALS MAAR NIET BEPERKT TOT INBREUK OF INTELLECTUELE 
EIGENDOM VAN DERDEN, SCHADE OF VERLIES 
 TIJDENS DE VOORBEREIDING OP, HET DEELNEMEN AAN, EN / OF REIZEN 
NAAR OF VAN EEN AAN DE ACTIEGERELATEERDE ACTIVITEIT, 
INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, LETSEL, SCHADE, DOOD, VERLIES 
OF EEN ONGELUK AAN PERSOON OF BESCHADIGING EIGENDOM, HET 
ONDERMIJNEN OF VERSTOREN VAN DE WERKING VAN DE WEBSITE OF 
HET NIET NALEVEN VAN VOORSCHRIFTEN VAN DEZE ACTIE KAN LEIDEN 
TOT STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING OF EEN CIVIELRECHTELIJKE 
PROCEDURE. 
 
 
 
 
 
Overige toepasselijke voorwaarden 

41. Het is de organisator toegestaan om deze actie te staken, te wijzigen of 
aan te passen of tijdelijk op te schorten in het geval er sprake is van een 
computervirus, bug in de programmatuur of ongeautoriseerde toegang of 
andere oorzaken die niet door de organisator kunnen worden beheerst, die 
de continuïteit van de inzendingen, administratie of een goede werking van 
de actie in gevaar brengen. Dit geldt ook in gevallen dat er sprake is van 
overmacht, verzoeken van de overheid of toezichthouders, defecte 
apparatuur, waaronder overbelasting van een website als gevolg van 
overmatige upload, dreigende terroristische daden, terroristische daden, 
luchtaanvallen, blackout, optreden van de publieke vijand, aardbeving, 
oorlog, brand, overstroming, epidemie, explosie, ongewoon zware weer, 
orkaan, embargo, arbeidsconflict of staking, arbeid of tekort aan 
materialen,  transport onderbreking van welke aard dan ook, vertraging op 
de werkvloer, burgerlijke onlusten, oproer, rellen, of enige andere 
gelijksoortige oorzaak die niet door de organisator kan worden beheerst. 

 
 

 
De prijzen voor de landenwinnaars 

42. Eerste prijs per land: 1 x Asus N55 Laptop, (€840) 

 
 
 



43. Kansspelbelasting zal worden betaald door de organisator. 
 
 
 
Organisator 
Adres van de organisator ASUS COMPUTER Benelux B.V./ FULTONBAAN 12 
3439NE Nieuwegein, NETHERLANDS 
 
 



FULL TERMS & CONDITIONS FOR STAGE TWO 
 
INLEIDING: 

1. De landelijke winnaars van fase één (zie http://zooppa.com/contests/in-
search-of-incredible voor de volledige voorwaarden en bepalingen voor 
fase één) zullen tegen elkaar strijden om de hoofdprijs: de kans om een 
korte film te maken van hun ongelooflijke verhaal en een screening bij te 
wonen op een van de bekendste filmfestivals Utah, VS (prijzen ter 
waarde van: $15.000) 

BEGIN- en EINDDATA en -TIJDEN: 
2. Deelnemers aan fase twee van de wedstrijd (“Promotie”) zullen worden 

bekendgemaakt op 1 december 2011 om 10:00 uur Greenwich Mean 
Time (“GMT”). De stemming begint om 10:00 GMT op 1 december 2011 
en eindigt op 8 december 2011 om 17:00 GMT (“de promotieperiode”): 

 
 

FASEN BELANGRIJKE DATA 

STEMMING OPENT: 1 
HOOFDPRIJSWINNAAR WORDT 
GESELECTEERD UIT DE 19 
DEELNEMENDE LANDEN 

10:00 GMT op 1 december 2011 

STEMMING SLUIT  17:00 GMT op 8 december 2011 

HOOFDPRIJSWINNAAR 
BEKENDGEMAAKT OP  10:00 GMT op 15 december 2011 

 
 
 

3. WIE KOMEN IN AANMERKING: alleen landelijke winnaars uit fase één 
zullen worden uitgenodigd hun ongelooflijke verhaal voor fase twee in te 
zenden.  

4. Alle ongelooflijke verhalen van de landelijke winnaars uit fase één zullen 
worden vertaald (woorden en video) naar het Engels, door en op kosten 
van de promoter, die kan overleggen met de landelijke winnaar, maar 
altijd het laatste woord zal hebben wat betreft de vertaling. 

5. Behalve voor de vertaling zal er geen gelegenheid zijn om eerder 
ingezonden materiaal te bewerken. 

6. Alle regels die betrekking hebben op deze voorwaarden en bepalingen, 
gebruiksvoorwaarden en het ASUS-privacybeleid, inclusief, maar niet 
beperkt tot, de intellectueel-eigendomsrechten en de licenties en 
beperkingen die van toepassing zijn op deze fase twee. 

7. WINNAARSELECTIE: fase twee is bedoeld voord e landelijke 
winnaars van fase één en het publiek zal worden uitgenodigd online 
te stemmen op hun favoriet te stemmen 
www.insearchoftheincredible.com. De stemming zal worden gehouden 
van 10:00 GMT op1 december 2011 tot 17:00 GMT op 8 december 
2011.  

8. U kunt stemmen op een ongelooflijk verhaal of ongelooflijke 
verhalen uit elk land. U kunt slechts eenmaal stemmen op een 



bepaalde vermelding, maar u kunt op meerdere ongelooflijke 
verhalen stemmen. Er worden systemen toegepast om extra 
stemmen te kunnen herkennen en te verwijderen.  

9. De hoofdprijswinnaar zal de landelijke winnaar met de meeste punten 
zijn voor zijn/haar ongelooflijke verhaal. De punten worden als volgt 
toegekend:  

a. De resultaten van de openbare stemming: 20 punten voor het 
ongelooflijke verhaal dat de meeste stemmen van het publiek 
heeft gekregen, 19 punten voor het ongelooflijke verhaal daarna 
de meeste stemmen heeft gekregen, etc. 

b. De mening van Jason Mraz die als onafhankelijke jury optreedt 
en 20 punten geeft aan zijn favoriete ongelooflijke verhaal, 19 
naar zijn op een na favoriete verhaal, etc. 

10. Alle stemmen, juryresultaten en punten zullen worden gecontroleerd 
door PromoVeritas.   

11. In het geval dat er twee of meer ongelooflijke verhalen hetzelfde 
hoogste aantal punten hebben gekregen, dan zal het ongelooflijke 
verhaal met de meeste publieksstemmen de hoofdprijs winnen. 

12. De hoofdprijswinnaar is verantwoordelijk voor het kunnen accepteren 
van de prijs zoals is uiteengezet in deze voorwaarden en bepalingen. 
Hieronder valt vrij nemen van werk en alle redelijke instructies van de 
promoter volgen. 

13. Als de hoofdprijswinnaar niet in staat is de prijs te accepteren of te 
ontvangen, zal de promoter de hoofdprijs aan de tweede plaats in de 
wedstrijd toekennen, enzovoort, totdat de hoofdprijs is toegekend.  

14. BEKENDMAKING WINNAAR: de hoofdprijswinnaar zal op de hoogte 
worden via koerier, telefoon en/of e-mail vóór 12 december 2011 en 
moet de volgende documenten volledig invullen, ondertekenen en ze 
terugsturen via e-mail of fax (en de ingevulde documenten per post 
sturen volgens de instructies) aan het verstrekte adres binnen zeven 
dagen na de bekendmaking: 

a. Beëdigde verklaring van verkiesbaarheid en publicitaire uitgave 
b. Reisinformatie en uitgave; 
c. Dergelijke andere overeenkomsten zoals door de Promoter 

kunnen worden vereist.    
15. Indien documenten zijn verzonden aan de hoofdprijswinnaar, op welke 

wijze dan ook, worden deze geretourneerd als onbestelbaar of als de 
hoofdprijswinnaar niet alle hierin beschreven documenten goed invult 
en terugstuurt, of als de hoofdprijswinnaar niet in aanmerking komt of 
niet voldoet aan de voorwaarden en bepalingen en 
gebruiksvoorwaarden, zal de winnaar worden gediskwalificeerd en zal, 
naar goeddunken van de Promoter, worden vervangen door het 
volgende hoogst scorende ongelooflijke verhaal.  

16. LIJST MET WINNAARS: de hoofdprijswinnaar van fase twee 
(onderhevig aan verificatie) zal worden bekendgemaakt op 
www.insearchoftheincredible.com van 10:00 GMT op 15 december 
2011. 

17. De hoofdprijs: het ongelooflijke verhaal tot leven brengen en een 
speciale screening van de film op een groot filmfestival in Utah, VS - ter 
waarde van $15.000, inclusief vluchten, maaltijden, reiskosten, 



accommodatie, etc. voor de hoofdprijswinnaar en zijn/haar gast. Het is 
een voorwaarde dat bij het accepteren van de prijs de reis zal worden 
gefilmd door een cameraploeg van Asus voor gebruik in toekomstige 
marketingcampagnes.  

18. Aanvullende voorwaarden voor de hoofdprijs: 
a. Prijs is voor de winnaar plus een gast – minstens een van hen 

moet ouder dan 21 jaar zijn en beiden moeten minstens 18 jaar 
zijn. 

b. Data en bestemmingen van de hoofdprijsreis moeten in 
samenspraak met de promoter worden gepland en zijn 
onderhevig aan beschikbaarheid en standaard voorwaarden en 
bepalingen van vliegmaatschappijen en hotels. 

c. De hoofdprijswinnaar moet beschikbaar zijn voor het filmen van 
zijn/haar ongelooflijke verhaal vanaf begin januari 2012 en moet 
beschikbaar zijn voor de reis naar Utah tussen 17 en 31 januari 
2012.  

d. De Promoter zal een filmploeg leveren en redelijke kosten 
vergoeden voor het filmen van het ongelooflijke verhaal van de 
hoofdprijswinnaar. 

e. Prijs omvat; 

i.  Retourvluchten voor twee personen naar Salt Lake City, 
Utah (inclusief ontvangst op het vliegveld en transfers 
naar/van het hotel) 

ii. 4 nachten accommodatie in The Hyatt Escala Lodge in 
Park City 

iii. Twee toegangsbewijzen voor het filmfestival. 

iv. Dagelijkse retourtransfers van het hotel naar het 
filmfestival en de speciale screening van de film van de 
winnaar. 

v. Diner in Adolph’s Restaurant, Park City voor twee 
volwassenen 

vi. $1.000 zakgeld (totaal) 

vii. American ESTA-tarieven voor twee volwassenen 

viii. Reisverzekering (tegen standaard voorwaarden) 

f. De hoofdprijs omvat niet binnenlandse vliegveldtransfers of 
andere kosten van persoonlijke aard die niet zijn vermeld voor 
de hoofdprijswinnaar en zijn/haar gast.  

g. Alle reizigers moeten op eigen initiatief en kosten alle benodigde 
paspoorten, medische certificaten of andere documentatie die 
nodig zijn voor toelating tot de bestemmingslanden. 

h. Alle reizigers moeten een geldige ESTA houden van de 
Amerikaanse ambassade. Het is de verantwoordelijkheid van de 



hoofdprijswinnaar om te voldoen aan de ESTA-vereisten van de 
VS. De Promoter zal de tarieven betalen, maar is niet 
verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring of 
weigering door de Amerikaanse ambassade.  

i. De hoofdprijs moet worden aangenomen zoals vermeld en er 
zal geen compensatie worden uitbetaald indien een onderdeel 
niet is gebruikt. 

j. De Promoter is niet verantwoordelijk indien de vlieg- of 
festivaltickets, etc. verloren raken, worden gestolen of worden 
kwijtgeraakt door de hoofdprijswinnaar en zijn/haar gast, of 
geboekt vervoer wordt gemist. Het bovenstaande zal in deze 
gevallen niet worden vervangen.  

k. De werkelijke waarde van de reis is afhankelijk van de 
woonplaats of land waaruit de hoofdprijswinnaar vertrekt.  

l. De hoofdprijswinnaar geeft toestemming voor de verfilming van 
zijn/haar verhaal, de reis en de publicatie van de uiteindelijke 
film en elke media naar keuze van de Promoter, zoals internet, 
Facebook, YouTube. 

 
19. DE PROMOTER:  Asus   ADRES (“Promoter”)  ASUSTEK (VK) LTD / 
Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU namens ASUS 
Technology Pte Limited/ 15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1, 
#05-01 EIGHTRIUM, SINGAPORE 486035B 

 
 


