
 

Tableau Public Iron Viz Wereldwijde Kwalificatiewedstrijd - Officiële Regels 
 

DE VOLGENDE WEDSTRIJD STAAT OPEN VOOR GELDIG GEREGISTREERDE GEBRUIKERS VAN TABLEAU 
PUBLIC DIE WETTELIJK INWONER ZIJN VAN ARGENTINIË, AUSTRALIË, OOSTENRIJK, BELGIË, CANADA 
(UITGEZONDERD QUEBEC), CHINA, TSJECHIË, DENEMARKEN, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIJK, 
DUITSLAND, GRIEKENLAND, HONGKONG, HONGARIJE, INDIA, IERLAND, JAPAN, LUXEMBURG, 
NEDERLAND, NIEUW-ZEELAND, NOORWEGEN, POLEN, ROEMENIË, SINGAPORE, ZUID-AFRIKA, ZUID-
KOREA, SPANJE, ZWEDEN, ZWITSERLAND, HET VERENIGD KONINKRIJK OF DE VERENIGDE STATEN EN 
AAN DE OVERIGE ONDERSTAANDE GESCHIKTHEIDSVOORWAARDEN VOLDOEN. DOE NIET MEE AAN 
DEZE WEDSTRIJD ALS U GEEN INWONER BENT VAN DEZE JURISDICTIES OF ALS HET U VOLGENS DE 
PLAATSELIJKE WETGEVING ANDERSZINS VERBODEN IS OM AAN DEZE WEDSTRIJD DEEL TE NEMEN. 

DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE OFFICIËLE REGELS. 
 

1. Wedstrijdbeschrijving: De Tableau Public Iron Viz Wereldwijde Kwalificatiewedstrijd ("Wedstrijd") is 
een op vaardigheden gebaseerde wedstrijd waarbij een Tableau Public-gebruiker een werkmap kan 
indienen met Tableau Public-software zoals hieronder beschreven. De wedstrijd is ongeldig waar dit 
wettelijk verboden is. 

 
2.  Looptijd: De Wedstrijd begint op 1 juni 2021 om 0:01 Pacific Time ("PT") en eindigt op 1 juli 2021 om 11:59 PT 

(de "Looptijd”). 
 

3. Geschiktheid: Om mee te mogen doen aan de Wedstrijd, moet u op het moment van deelname: i) een 
geldig geregistreerde gebruiker zijn van Tableau Public (zie www.public.tableau.com/s/ voor registratie-
informatie); (ii) zich op geldige wijze hebben geregistreerd als deelnemer aan deze Wedstrijd op 
www.tableau.com/iron-viz (iii) wettelijk inwoner zijn van Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Canada 
(uitgezonderd Quebec), China, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, 
Hongkong, Hongarije, India, Ierland, Japan, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, 
Roemenië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of de 
Verenigde Staten; (iv) meerderjarig of ouder zijn in het rechtsgebied waar u verblijft; en (v) voldoende vloeiend 
Engels kunnen spreken om over uw Inzending te presenteren. Werknemers en vertegenwoordigers van 
Tableau Software, LLC ("Tableau" of "Sponsor"); Salesforce.com, Inc.; en elk van hun respectievelijke 
moederbedrijven, agenten, dochterondernemingen, reclame- en promotiebureaus; elke prijsverschaffer; elke 
werknemer van de overheid; en elke entiteit die betrokken is bij de ontwikkeling, productie, implementatie, 
administratie of uitvoering van de Wedstrijd, en hun directe familieleden (gedefinieerd als ouders, kinderen, 
broers en zussen, echtgenoot/echtgenote of levenspartner) en personen die in hetzelfde huishouden wonen, 
en leden van het Jurypanel van de Wedstrijd (hieronder gedefinieerd) (samen de "Wedstrijdinstanties"), 
komen niet in aanmerking voor deelname. De Sponsor behoudt zich het recht voor om te allen tijde te 
controleren of men geschikt is en te oordelen over eventuele geschillen. 

 
4. Hoe mee te doen: Om deel te nemen aan de Wedstrijd, kunt u gedurende de Looptijd (i) 
www.tableau.com/iron-viz (de "Site") bezoeken; (ii) de instructies op de Site volgen om u te registreren als 
deelnemer aan de Wedstrijd; (iii) de Tableau-software naar behoren downloaden en verbinding maken met 
(a) een gratis en openbaar toegankelijke overheids- of openbare dataset of (b) een dataset die u bewust 
kosteloos en zonder beperking openbaar maakt (elk een "Dataset") (door een Dataset in te dienen onder 
deze Sectie 4(iii)(b) bevestigt u dat u de gegevens vrijgeeft als publiek beschikbare data zonder beperking of 
voorbehoud); (iv) een Tableau-werkmap produceren en publiceren bij Tableau Public op basis van het thema 
van de Wedstrijd: Data + Vreugde (Viz waar je van houdt); en (v) de URL van het werkboek aan de Sponsor 
verstrekken op www.tableau.com/iron-viz ("Inzending”). Uw Inzending moet uitsluitend gebaseerd zijn op de 
Dataset die u bewust verstrekt en waarvoor u toestemming geeft om die openbaar te maken, en moet 
gedurende de Looptijd te allen tijde kosteloos openbaar toegankelijk en beschikbaar zijn. Uw Inzending moet 
op verzoek downloadbaar worden gemaakt. Alle Inzendingen moeten voldoen aan alle gebruiksvoorwaarden 
van Tableau op www.tableausoftware.com/tos. 

 
Elke Deelnemer mag tijdens de Looptijd slechts één inzending indienen. Een Inzending moet zijn ontvangen door 
de Sponsor gedurende de Looptijd. 
 
Inzendingen die zijn ingediend voor de Wedstrijd worden niet bevestigd. Een bewijs van deelname is geen bewijs 
van ontvangst door de Sponsor. Alleen in aanmerking komende Inzendingen die daadwerkelijk door de Sponsor 
zijn ontvangen gedurende de Looptijd, komen in aanmerking voor het winnen van de Prijs. De 

https://www.public.tableau.com/s/
http://www.tableau.com/iron-viz;
http://www.tableau.com/iron-viz


 

Wedstrijdinstanties en internet-/mobiele providers zijn niet verantwoordelijk voor (i) ontoegankelijke, verloren, 
te laat ingediende, verkeerd geadresseerde, verminkte, beschadigde, onregelmatige, gewijzigde, nagemaakte, 
frauduleuze, onvolledige of onleesbare Inzendingen, of (ii) enige computergerelateerde, online, telefonische of 
technische storingen die zich kunnen voordoen. Onleesbare, onverstaanbare, ontoegankelijke, niet-openbare, 
onvolledige, corrupte, te laat ingediende, verkeerd geadresseerde, beschadigde, onregelmatige, nagemaakte, 
frauduleuze of verminkte Inzendingen worden gediskwalificeerd. De Sponsor behoudt zich het recht voor, naar 
eigen goeddunken, om Inzendingen te diskwalificeren die niet voldoen aan deze Officiële Regels. 

 

Door het indienen van uw Inzending zoals hierboven beschreven, gaat u ermee akkoord, verklaart u en 
garandeert u dat uw Inzending voldoet aan de Richtlijnen en Beperkingen voor Inzendingen die hieronder 
worden beschreven. De Sponsor kan ervoor kiezen een Inzending te verwijderen of u te diskwalificeren van de 
Wedstrijd indien hij van mening is dat uw Inzending niet voldoet aan de Richtlijnen en Beperkingen. Na 
voltooiing van de stappen tot deelname en naleving van de Richtlijnen en 
Beperkingen, verkrijgt u ("Deelnemer") één deelname aan de Wedstrijd. 

 
Richtlijnen en Beperkingen voor Inzending 

 

a. U gaat akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de website www.tableausoftware.com op 
www.tableausoftware.com/tos, en verleent Tableau hierbij tevens een onherroepelijke, royalty-
vrije, wereldwijde, sublicentieerbare licentie om uw Inzending te gebruiken voor reclame, 
marketing, promotie en elk ander gebruik (inclusief zoals gespecificeerd in Artikel 11 hieronder); 

b. Uw Inzending moet in het Engels zijn; 

c. Uw Inzending mag geen onwaarachtige, onvolledige, onnauwkeurige of misleidende informatie bevatten; 

d. Uw Inzending moet uw originele creatie zijn en moet 100% uw eigendom zijn of u moet de 
rechten hebben om de rechten te verlenen zoals gespecificeerd in Artikel 11; 

e. Uw Inzending mag niet (naar het oordeel van de Sponsor): (i) intellectuele eigendomsrechten of 
andere rechten van derden schenden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerkrechten, 
octrooirechten, vertrouwelijkheid of rechten inzake privacy en publiciteit; (ii) kleinerende of 
lasterlijke inhoud bevatten; (iii) bedreigingen bevatten aan het adres van een persoon, plaats, 
bedrijf of groep; (iv) obsceen, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn; (v) risicovol gedrag afbeelden; 
(vi) materiaal bevatten dat onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade promoot tegen een 
groep of individu of discriminatie promoten op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, 
handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; en/of (vii) niet-geautoriseerde handelsmerken of logo's 
van derden bevatten. 

f. U verklaart en garandeert dat: (i) de Inzending niet in strijd is met enige toepasselijke wet, regel of 
voorschrift; (ii) voor zover de Inzending een individu afbeeldt of de stem of andere kwaliteiten van 
een individu bevat, u de persoon bent die is afgebeeld, wordt gehoord, of op een andere manier in 
de Inzending voorkomt, of anders, dat u schriftelijke toestemming heeft verkregen van elke 
persoon die in de Inzending voorkomt om de rechten aan de Sponsor te verlenen zoals beschreven 
in deze Officiële Regels, en dat u schriftelijke kopieën van deze toestemming op verzoek aan de 
Sponsor beschikbaar stelt; en (iii) de Inzending voldoet aan alle eisen van deze Officiële Regels. 

g. Uw Inzending bevat een Dataset die publiekelijk beschikbaar is of nu kosteloos publiekelijk beschikbaar 
wordt gesteld en bevat geen gegevens die vertrouwelijk of privé moeten blijven. 

h. Door een Inzending in te dienen en anderszins deel te nemen aan deze Wedstrijd, verklaart en 
garandeert u dat uw deelname aan de Wedstrijd uitsluitend op persoonlijke titel plaatsvindt en 
niet als een team van meerdere personen of namens uw werkgever of enige andere entiteit of 
organisatie. 

Als u deelneemt aan deze Wedstrijd via uw mobiele apparaat (deze dienst is mogelijk alleen beschikbaar via 
bepaalde apparaten en deelnemende mobiele providers, en is niet nodig om deel te nemen), kan het zijn dat 
uw standaard gegevensverbruik van uw mobiele apparaat in rekening wordt gebracht volgens de 
voorwaarden van het data-abonnement van uw mobiele provider. Normale kosten van uw mobiele 
telefoonmaatschappij, beltegoedkosten en andere kosten kunnen van toepassing zijn op gegevensverbruik en 
worden in rekening gebracht op de rekening van uw mobiele toestel of afgetrokken van uw beltegoedsaldo. 
De tarieven van mobiele providers variëren, dus u moet contact opnemen met uw provider voor informatie 
over uw specifieke data-abonnement. 
 

http://www.tableausoftware.com/
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5. Hoe te winnen: Van 6 juli2021 tot 30 juli2021 zal een panel van juryleden geselecteerd naar keuze van 
de Sponsor ("Panel") elke Inzending die in aanmerking komt tijdens de Looptijd een score geven op basis 
van de volgende beoordelingscriteria ("Beoordelingscriteria") voor een maximum van 5 punten per 
Beoordelingscriterium, 15 punten in totaal: 

1. Analyse van de Dataset door de Inzending; 
2. Ontwerp van de Inzending; en 

3. Storytelling van de Inzending (let op, hoeft niet de StoryPoints Tableau-functie te gebruiken). 
 

Het Panel beoordeelt en kent aan elke Inzending een eindscore toe die bestaat uit scores van gelijk gewicht 
voor elk van de hierboven vermelde criteria. De Inzendingen die de drie hoogste totaalscores van het Panel 
krijgen, worden als winnaars aangewezen. Bij een gelijkspel wordt/worden de Inzending(en) met de 
hoogste score van het Panel in de categorie "analyse van de Dataset door de Inzending" als winnaar 
gekozen. 

 
Op of rond 13 augustus2021 zullen de drie potentiële finalisten en zeven potentiële runners-up worden 
geselecteerd, per e-mail op de hoogte worden gebracht en worden aangekondigd op publiek toegankelijke 
fora, evenementen of media zoals bepaald, geselecteerd en vertegenwoordigd door de Sponsor. Als een 
potentiële winnaar niet binnen drie dagen na de eerste poging tot kennisgeving reageert, wordt deze 
potentiële winnaar gediskwalificeerd en wordt op basis van de Beoordelingscriteria een andere winnaar 
gekozen uit de overgebleven in aanmerking komende Inzendingen. 

 
De beslissingen van het Panel zijn definitief met betrekking tot alle aspecten van de jurering van de Wedstrijd. 
De Sponsor en zijn moederbedrijf, filialen, dochterondernemingen, werknemers, agenten, functionarissen en 
directeuren, reclamebureaus en Wedstrijdinstanties en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, 
werknemers en hun respectievelijke agenten zijn niet aansprakelijk voor niet geslaagde pogingen om een 
winnaar op de hoogte te brengen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan de Sponsor van 
elke potentiële winnaar eisen dat hij/zij, binnen drie dagen na de kennisgeving, een Verklaring van 
Geschiktheid en een Vrijgave van Aansprakelijkheid/Publiciteit ondertekent en retourneert om zijn/haar prijs 
te kunnen claimen. Indien (i) er binnen drie dagen geen contact kan worden opgenomen met de potentiële 
winnaar; (ii) de vereiste documenten niet binnen zeven dagen worden geretourneerd, zoals de Verklaring van 
Geschiktheid en de Vrijgave van Aansprakelijkheid/Publiciteit; (iii) de potentiële winnaar niet in staat is of zal 
zijn om deel te nemen aan de finale; of (iv) de potentiële winnaar zich niet houdt aan de Officiële Regels, niet 
in aanmerking komt of anderszins niet in staat is om de prijs zoals vermeld te accepteren, vervalt de prijs en 
wordt deze toegekend aan een andere winnaar in overeenstemming met de Beoordelingscriteria en de 
Officiële Regels. Als er door een drukfout of een andere fout meer prijzen worden geclaimd dan het aantal dat 
in deze Officiële Regels is vastgelegd, worden de prijzen toegekend aan de persoon met de Inzending die 
volgens de bovenstaande Beoordelingscriteria de hoogste score heeft behaald van alle in aanmerking 
komende eisers die beweerdelijk geldige claims hebben ingediend om de beschikbare prijzen toe te kennen. 

 
Verificatie van Potentiële Winnaar: ELKE POTENTIËLE WINNAAR IS ONDERHEVIG AAN VERIFICATIE DOOR 
DE SPONSOR, WIENS BESLISSINGEN DEFINITIEF EN BINDEND ZIJN IN ALLE ZAKEN MET BETREKKING TOT 
DE WEDSTRIJD. EEN DEELNEMER IS GEEN PRIJSWINNAAR TENZIJ EN TOTDAT IS GECONTROLEERD OF DE 
DEELNEMER GESCHIKT IS VOOR DEELNAME EN DE DEELNEMER IS GEÏNFORMEERD DAT DE CONTROLE IS 
VOLTOOID EN ER GEEN VERDERE ACTIE HOEFT TE WORDEN ONDERNOMEN. 

 
6. Prijzen: Drie finalisten zullen elk het volgende ontvangen: (i) één digitale congresregistratie voor het digitale 
Tableau-congres 2021 (momenteel gepland voor november 2021, maar onder voorbehoud van wijziging) 
(Geschatte Retailwaarde ("ARV”): $0), (ii) een cadeaubon van $200 voor de Tableau Store (ARV: $200); en (iii) 
kwalificatie voor deelname aan de finale waarin de uiteindelijke winnaar(s) strijdt/strijden om extra prijzen, 
onderhevig aan de Officiële Regels voor het Iron Viz Wereldkampioenschap (de "Finalistenprijs”).  
 
Zeven (7) runners-up ontvangen elk een cadeaubon van $200 voor de Tableau Store (ARV: $200) (de "Runner-
upprijs” en, samen met de Finalistenprijs, gezamenlijk, de "Prijs”). 
 
Totale ARV van alle Prijzen: $2.000. 
 
Alle geldbedragen vermeld in US Dollars. 

 
Prijsbeperkingen: ALLE FEDERALE, STAATS- EN LOKALE BELASTINGEN IN VERBAND MET DE ONTVANGST OF HET 



 

GEBRUIK VAN 
EEN PRIJS ZIJN UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WINNAAR. De Prijzen zijn niet 
overdraagbaar. Vervanging of omruiling van een prijs (ook voor geld) is niet toegestaan, behalve dat de 
Sponsor zich het recht voorbehoudt om een prijs van vergelijkbare of grotere waarde te vervangen door een 
andere prijs. De Sponsor zal geen verloren of gestolen prijzen of prijsonderdelen vervangen. Alleen het aantal 
prijzen dat in deze Officiële Regels wordt genoemd, kan in de Wedstrijd worden gewonnen. De prijs bestaat 
alleen uit de zaken die specifiek zijn vermeld als onderdeel van de prijs. MAXIMAAL ÉÉN PRIJS PER PERSOON. 
De kans om te winnen hangt af van het aantal en de kwaliteit van de ontvangen Inzendingen. 

 
Met uitzondering van de toepasselijke standaardgaranties van de fabrikant worden de prijzen toegekend "AS 
IS" en ZONDER ENIGE GARANTIE, uitdrukkelijk of impliciet (met inbegrip van impliciete garanties van 
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel). 

 
7. Disclaimer: Sponsor; Salesforce.com, Inc.; en elk van hun respectievelijke moederbedrijven, 
dochterondernemingen, filialen, directeuren, functionarissen, professionele adviseurs, consultants, contractanten, 
juridisch adviseurs, public relations bedrijven, werknemers en reclame-, uitvoerings- en marketingbureaus 
(gezamenlijk, de "Vrijgestelde Partijen") zullen niet verantwoordelijk zijn voor: (a) te late, verloren, verkeerd 
verstuurde, vervormde of beschadigde transmissies, publieksstemmen of inzendingen; (b) telefoon-, elektronische, 
hardware-, software-, netwerk-, internet- of andere computer- of communicatiegerelateerde storingen of fouten 
buiten de redelijke invloedssfeer van de Sponsor of de Vrijgestelde Partijen; (c) enige verstoring, verwondingen, 
verliezen of schade veroorzaakt tijdens de Wedstrijd door gebeurtenissen buiten de redelijke invloedssfeer van de 
Sponsor of de Vrijgestelde Partijen; of (d) eventuele druk- of typefouten in enig materiaal in verband met de 
Wedstrijd.  
 
8. Geen Social Media-onderschrijving: Deze Wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of 
beheerd door, of in verband gebracht met enig social media-platform, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, 
Twitter of LinkedIn. Alle informatie die u verstrekt in verband met de Wedstrijd is bestemd voor de 
Wedstrijdinstanties en niet voor enig social media-platform. U begrijpt dat door het gebruik van en de interactie 
met een social media-platform, u onderworpen bent aan de voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen die van 
toepassing zijn op het gebruik van deze sites. U dient daarom hun toepasselijke voorwaarden en beleid, met 
inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen voordat u deze sites gebruikt en op deze sites 
reageert. 
 
9. Gebruik van naam, gelijkenis, enz.: Tenzij dit bij wet verboden is, gaan winnaars door het accepteren 
van een prijs akkoord met het gebruik door de Sponsor van hun naam, gelijkenis, adres (alleen stad en 
staat), verklaringen, foto, stem, Inzending en/of gelijkenis voor reclame-, marketing- en 
promotiedoeleinden in verband met de Wedstrijd, en voor alle andere zakelijke doeleinden, in alle nu 
bekende of later bedachte media, wereldwijd en zonder verdere kennisgeving, vergoeding, 
tegenprestatie, beoordeling of toestemming en zonder rekening te houden met morele rechten. Van de 
winnaars kan worden verlangd dat zij een ondertekende vrijwaring afgeven waarin deze toestemming 
wordt bevestigd.  

 
10. Beperking van aansprakelijkheid: Door deel te nemen aan de Wedstrijd stemt de Deelnemer ermee in 
om, voor zover wettelijk toegestaan, de Sponsor en zijn respectievelijke moederbedrijven, gelieerde 
ondernemingen, dochterondernemingen, filialen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te 
vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige aansprakelijkheid, en om af te zien van alle 
rechtsvorderingen in verband met enige claims, kosten, verwondingen, verliezen of schades van welke aard 
dan ook die voortvloeien uit of in verband staan met de Wedstrijd of de levering, foutieve bezorging, 
acceptatie, bezit, gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van enige prijs (inclusief claims, kosten, 
verwondingen, verliezen en schades met betrekking tot het recht op publiciteit of privacy, morele rechten, 
laster of het afbeelden in een vals licht, al dan niet opzettelijk), of deze nu is gebaseerd op een theorie van 
contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), garantie of andere theorie. 

 
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN DE SPONSOR OF DE VRIJGESTELDE 
PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE 
OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, 
ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING, ONRECHTMATIGE DAAD 
(INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND 
HOUDEND MET UW DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD OF HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN 
ENIGE APPARATUUR DIE VOOR GEBRUIK IN DE WEDSTRIJD OF EEN PRIJS TER BESCHIKKING WORDT GESTELD, 



 

ZELFS INDIEN EEN VRIJGESTELDE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE 
SCHADE. 

 
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VRIJGESTELDE PARTIJEN (GEZAMENLIJK) VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND 
HOUDEND MET UW DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD OF HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN 
VAN ENIGE APPARATUUR DIE VOOR GEBRUIK IN DE WEDSTRIJD OF ENIGE PRIJS TER BESCHIKKING WORDT 
GESTELD, MEER BEDRAGEN DAN 
$10. DE BEPERKINGEN IN DIT ARTIKEL ZULLEN GEEN UITSLUITING BETEKENEN VAN OF BEPERKING VORMEN OP DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK 
LETSEL OF MATERIËLE SCHADE VEROORZAAKT DOOR PRODUCTEN DIE ZIJN GEHUURD VAN DE SPONSOR, OF VOOR 
GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN DE SPONSOR OF DE VRIJGESTELDE PARTIJEN OF VOOR 
FRAUDE. 

 
11. Recht op beëindiging of wijziging: Indien, om welke reden dan ook, de Wedstrijd niet kan plaatsvinden 
zoals gepland, inclusief door vervalsing, ongeautoriseerde inmenging, fraude, technische storingen of 
onderbrekingen, overmacht, quarantaines in verband met gezondheid, publieke verstoringen, of enige 
andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de Sponsor die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, 
veiligheid, integriteit of het juiste verloop van deze Wedstrijd kan verstoren of beïnvloeden, behoudt de 
Sponsor zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Wedstrijd te annuleren, te beëindigen, te 
wijzigen of op te schorten. De Sponsor behoudt zich het recht voor om deze Officiële Regels te allen tijde te 
wijzigen ter verduidelijking, zonder wezenlijke invloed op de voorwaarden van de Wedstrijd. Iedere poging 
om opzettelijk schade toe te brengen aan de inhoud of de werking van deze Wedstrijd is onwettig en kan 
door de Sponsor of zijn agenten gerechtelijk worden vervolgd. 
 
12. Licentie tot de Inzending: Door deel te nemen aan de Wedstrijd, verklaart en garandeert u dat u eigenaar 
bent van uw Inzending (inclusief de Dataset die is gebruikt voor het maken van de Inzending) of dat u het 
recht heeft om de Inzending (inclusief de Dataset die is gebruikt voor het maken van de Inzending) te 
plaatsen en de rechten te verlenen aan de Sponsor onder deze Officiële Regels. Indien u niet over deze 
rechten beschikt, of deze rechten niet wilt verlenen, doe dan niet mee aan deze Wedstrijd. Door deel te 
nemen aan de Wedstrijd verleent u geen enkel eigendomsrecht op uw Inzending. U verleent hierbij echter 
aan de Sponsor en de door de Sponsor aangewezen personen een wereldwijde, onherroepelijke, niet-
exclusieve, royalty-vrije, volledig betaalde, sublicentieerbare (via meerdere distributieniveaus) en 
overdraagbare licentie om uw Inzending te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, afgeleide 
werken ervan te maken, publiekelijk of anderszins weer te geven en uit te voeren in verband met ons bedrijf, 
in alle mediaformaten of in tastbare vorm en via alle mediakanalen die nu bekend zijn of later worden 
ontwikkeld. De Sponsor is niet verplicht om uw Inzending te publiceren, te gebruiken of te behouden of om 
een dergelijke Inzending aan u te retourneren. U stemt ermee in dat het uitsluitend uw verantwoordelijkheid 
is om alle toestemmingen en vrijstellingen te verkrijgen die nodig zijn voor het verlenen van de rechten die in 
deze paragraaf zijn vervat. U stemt ermee in om, op kosten van de Sponsor, elke verdere actie te 
ondernemen (inclusief het ondertekenen van beëdigde verklaringen, belastingformulieren en andere 
documenten) die redelijkerwijs door de Sponsor wordt gevraagd om de rechten van de Sponsor zoals 
hierboven uiteengezet in deze paragraaf te bewerkstelligen, perfectioneren of bevestigen. U zult geen recht 
hebben op compensatie voor enig gebruik door de Sponsor, of zijn agenten, licentiehouders of 
rechtverkrijgenden, van uw Inzending. 

 
13. Privacy: Door deel te nemen aan de Wedstrijd erkent u dat u de voorwaarden van het privacybeleid van 
de Sponsor, te vinden op www.tableau.com/privacy, hebt gelezen en daarmee akkoord gaat. Dit 
privacybeleid is van toepassing op het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens 
ten behoeve van deze Wedstrijd. Bovendien stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken 
van uw persoonlijke gegevens door de Sponsor en zijn geautoriseerde agenten ten behoeve van het beheer 
van deze Wedstrijd en de uitbetaling van de prijzen. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met 
ons opnemen via info@tableau.com. 

 
14. Toepasselijk recht: ELKE DEELNEMER GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE GESCHILLEN, CLAIMS EN 
RECHTSVORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE WEDSTRIJD OF EEN 
TOEGEKENDE PRIJS INDIVIDUEEL ZULLEN WORDEN OPGELOST, ZONDER TOEVLUCHT TE NEMEN TOT ENIGE 
VORM VAN COLLECTIEVE ACTIE, EN UITSLUITEND DOOR DE RECHTBANK VAN DE VERENIGDE STATEN VOOR 
HET WESTELIJKE DISTRICT VAN WASHINGTON OF DE BEVOEGDE STAATSRECHTBANK IN KING COUNTY, 
WASHINGTON, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. DEZE OFFICIËLE REGELS ZIJN ONDERWORPEN AAN DE 
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WETTEN VAN DE STAAT WASHINGTON, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, ZONDER REKENING TE HOUDEN 
MET DE KEUZE VAN WETTELIJKE REGELS OF DE STRIJDIGHEID VAN WETTELIJKE REGELS. U DOET AFSTAND 
VAN ALLE BEZWAREN TEGEN DE JURISDICTIE EN HET RECHTSGEBIED IN DEZE RECHTBANKEN EN 
ONDERWERPT ZICH HIERBIJ AAN DE JURISDICTIE VAN DEZE RECHTBANKEN. 

 
15. Winnaarslijst / Officiële Regels: Voor een kopie van de Officiële Regels van deze 
Wedstrijd, ga naar www.tableau.com/iron-viz. Om de naam, woonplaats en land van de 
winnaars te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar public@tableau.com met als 
onderwerp: "Tableau Public Iron Viz Global Qualifier Contest". Verzoeken moeten 
worden ontvangen binnen (4) weken na het einde van de Deelnameperiode. 

16. Sponsor: Tableau Software, LLC, gevestigd te 1621 N. 34th St., Seattle, WA 98103 is de sponsor 

van deze Wedstrijd. 

 
17. Disclaimer: De handelsmerken die verband houden met de Prijs die wordt toegekend in het kader van 

deze Wedstrijd zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken van hun eigenaren, die niet zijn 

aangesloten bij noch hun goedkeuring hebben verleend aan deze Wedstrijd. Prijzen die worden toegekend 

in het kader van deze Wedstrijd kunnen onderhevig zijn aan beperkingen en licenties van hun fabrikanten 

en kunnen extra hardware, software, service of onderhoud vereisen om gebruikt te kunnen worden. De 

winnaar van de prijs is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de prijs in overeenstemming met de 

door de fabrikant opgelegde voorwaarden, en voor alle bijkomende kosten in verband met het gebruik, de 

service of het onderhoud van de prijs. TABLEAU is een geregistreerd handelsmerk van Tableau Software, 

LLC. De Wedstrijd en alle begeleidende materialen zijn auteursrechtelijk beschermd © 2021 door Tableau 

Software, LLC. Alle rechten voorbehouden. 

 

18. Scheidbaarheid:  Indien een bepaling van deze Officiële Regels onwettig, nietig of om enige reden niet 
afdwingbaar blijkt te zijn, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Officiële Regels en 
heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Koppen en 
bijschriften worden in deze Officiële Regels uitsluitend voor het gemak van de lezer gebruikt en mogen op 
geen enkele wijze worden geacht van invloed te zijn op de betekenis of bedoeling van deze Officiële Regels 
of enige bepaling daarvan. 

 
 

19. Algemene Voorwaarden: Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaan Deelnemers akkoord met en zijn 
ze gebonden aan deze Officiële Regels. Het niet naleven van deze Officiële Regels kan leiden tot 
diskwalificatie van de Wedstrijd. Deelnemers gaan er verder mee akkoord zich te houden aan en zijn 
gebonden aan de beslissingen van de Sponsor, die in alle opzichten definitief en bindend zijn. De Sponsor 
behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een persoon te diskwalificeren van wie 
vastgesteld wordt dat die: (i) de werking van de Wedstrijd of de website(s) van de Sponsor vervalst of 
probeert te vervalsen; (ii) deze Officiële Regels overtreedt; (iii) de servicevoorwaarden, 
gebruiksvoorwaarden en/of algemene regels of richtlijnen van eigendommen of diensten van de Sponsor 
overtreedt; of (iv) zich op een onsportieve of verstorende manier gedraagt, of met de intentie om andere 
personen te ergeren, te misbruiken, te bedreigen of te intimideren. Als de Sponsor een bepaling van deze 
Officiële Regels niet afdwingt, betekent dit niet dat hij afziet van deze bepaling. Elke bepaling van deze 
Officiële Regels die onafdwingbaar wordt geacht, zal voor zover toegestaan worden afgedwongen, en de 
rest van deze Officiële Regels zal van kracht blijven. Het gebruik van de termen "inclusief" of "waaronder" 
in deze Officiële Regels is illustratief en niet beperkend.  
 
Hoewel de Sponsor probeert de integriteit van de Wedstrijd te waarborgen, zijn de Wedstrijdinstanties 
niet verantwoordelijk voor de handelingen van deelnemers of andere personen in verband met de 
Wedstrijd, waaronder begrepen pogingen van deelnemers of andere personen om de Officiële Regels te 
omzeilen of op andere wijze het beheer, de veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het juiste verloop van de 
Wedstrijd te verstoren. De Wedstrijdinstanties zijn niet verantwoordelijk voor letsel of schade aan de 
computer(s), draadloze apparatuur, andere apparatuur of persoon (personen) van de deelnemer of enige 
andere persoon, gerelateerd aan of voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd of het downloaden van 
materiaal van of het gebruik van enige website. In het geval van tegenstrijdigheden tussen details in deze 
Officiële Regels en details in enig reclamemateriaal van de Wedstrijd prevaleren de details van de 
Wedstrijd zoals uiteengezet in deze Officiële Regels. Screenshots of andere bewijzen van inzending worden 
niet beschouwd als ontvangst van een dergelijke Inzending.  
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Vragen? Vragen kunt u mailen naar public@tableau.com. 
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