WEDSTRIJD met aankoopverplichting
‘D&L SAUSATIONELE WIELERACTIE’ - REGLEMENT
Artikel 1: De wedstrijd
De onderneming
“Continental Foods Belgium N.V.” (de Organisator) met
maatschappelijke zetel in de Rijksweg 16 in 2870 Puurs, met KBO nummer
BE0458.358.850 organiseert een wedstrijd getiteld “D&L SAUSATIONELE
WIELERACTIE” (hierna “de actie” genoemd) en dit reglement maakt de totale
overeenkomst tussen partijen uit.
Dit actiereglement regelt de modaliteiten van de actie, beschrijft het verloop ervan en legt
de deelnamevoorwaarden vast.
Door deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en
volledige aanvaarding van dit reglement, alsook tot de aanvaarding van elke toekomstige
beslissing die de Organisator in dit kader neemt voor het goede verloop van de actie, onder
andere bij het optreden van een geval van overmacht. Elke deelnemer wordt geacht de
inhoud van dit reglement gelezen en begrepen te hebben en zonder enige beperking te
aanvaarden. Deelname aan deze actie houdt aanvaarding in van deze algemene
voorwaarden en de deelnemers gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene
voorwaarden. Elke schending van deze algemene voorwaarden door een deelnemer kan
diskwalificatie en/of verlies van de prijs tot gevolg hebben.
Artikel 2: Deelnamevoorwaarden
Enkel bij aankoop van een pakje friet met D&L saus in een deelnemend frituur kan een
kanslot met een unieke code bekomen worden, dit zolang de voorraad strekt. Met de unieke
code kan aan deze actie deelgenomen worden. De actie staat open voor iedere natuurlijke
persoon die ten minste 18 jaar is.
De organisatoren van deze wedstrijd en de personen die hebben meegewerkt aan de
verwezenlijking ervan, evenals hun verwanten in de eerste graad en de personen die onder
hetzelfde dak wonen, mogen evenwel niet aan deze wedstrijd deelnemen.
Er kan 1 maal worden deelgenomen per unieke code.
Enkel de winnaars worden per mail gecontacteerd tussen 1 augustus en 15 augustus 2019.
Over de winnaar wordt niet gecommuniceerd met andere deelnemers.
In geval van bedrog, misbruik, fraude, of wanneer er een vermoeden bestaat dat een
deelnemer zich schuldig maakt aan één van de bovenstaande handelingen, kan de
betrokken deelnemer van de actie worden uitgesloten. De organisator kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor deze uitsluiting. Dit geldt zowel in geval van
schending van de hier omschreven voorwaarden als voor zaken waarvoor de algemene

wetgeving van toepassing is.
Artikel 3: De actie (wedstrijd)
Deze actie geldt enkel voor België en loopt van 1 julli 2019 om 00.00u en eindigt op 28
juli 2019 om 23u59.
Enkel bij aankoop van een pakje friet met D&L saus in een deelnemende frituur kan een
kanslot met unieke code bekomen worden. Met de unieke code kan aan deze actie
deelgenomen worden
Om te kunnen deelnemen aan de actie moet de deelnemer:
•
•
•
•
•
•
•

Een pakje friet met D&L saus in een deelnemende frituur gekocht hebben & hierbij
een unieke code ontvangen hebben
Surfen naar de website www.devoslemmens-cyclo.be
De unieke code ingeven
Antwoorden op de schiftingsvraag ‘Hoeveel deelnemers zullen aan deze actie
deelnemen tijdens de looptijd van de wedstrijd?
Het registratieformulier volledig invullen op de actiepagina
Het reglement aanvaarden.
De winnaar wordt geselecteerd op basis van het antwoord op de hierboven
vermelde schiftingsvraag. De deelnemers wiens antwoord correct is of wiens
antwoord het dichtst bij het werkelijke aantal deelnames ligt zijn de winnaars. In
geval van ex-aequo zal de eerste registratie gekozen worden.

Artikel 4: Prijzen
De Organisator zal contact nemen binnen de vooraf bepaalde tijdsspanne met de winnaar
(zoals vermeld in artikel 2).
Er zijn 4 types prijzen beschikbaar:
1)
2)
3)
4)

1x Eddy Merckx racefiets (SanRemo76 Cantilever met Shimano Ultegra)

40x D&L wielershirts
45x waardebonnen van 50€ voor Dreamland
45x waardebonnen van 25€ voor Dreamland

Ingeval de winnaar de prijs niet in ontvangst kan nemen om eender welke reden, zal een
andere winnaar aangeduid worden door de Organisator op basis van het antwoord op de
schiftingsvraag. Deze beslissing is niet aanvechtbaar.
Artikel 5: Hoe gebeurt het overhandigen van de prijs?
De winnaars zullen tussen 1 augustus en 15 augustus 2019 per mail gecontacteerd worden
en dienen binnen de 5 dagen hierop te antwoorden om verdere afspraken rond het

overhandigen van de prijs te finaliseren. Indien de winnaar geen contact opneemt binnen
de 5 dagen, zal een andere winnaar aangeduid worden door de Organisator. Deze beslissing
is niet aanvechtbaar.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen i.v.m. de
deelname aan de wedstrijd. De Organisator heeft het recht om de wedstrijd geheel of
gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen bij overmacht, zonder dat de deelnemers of elke
andere persoon aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van panne of een storing
van de communicatiemiddelen.
Artikel 7: Bescherming van persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers in
het kader van deze actie is Continental Foods. Zij zal de persoonsgegevens van de
deelnemers verwerken om de organisatie en het goede verloop van de actie te verzekeren.
Als de deelnemer zijn toestemming geeft om op de hoogte te blijven van toffe acties van
Continental Foods en commerciële promoties , zullen diens gegevens later ook mogen
gebruikt worden voor commerciële promoties.
De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden verzameld en verwerkt in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Door
deel te nemen aan de wedstrijd stemmen de deelnemers uitdrukkelijk in met de behandeling
ervan, die overigens volgt uit het rechtmatige belang van de Organisator. Deze gegevens
worden behandeld om in contact te treden met de betrokken personen en om alle nuttige
controles te kunnen uitvoeren om het goede verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen.
De deelnemer heeft het recht om toegang tot zijn gegevens te verzoeken en deze te
corrigeren of om de onmiddellijke terugtrekking van zijn of haar gegevens zonder enige
kost te vragen. De deelnemer kan dit recht uitoefenen door een e-mail te verzenden naar
cfb_info@continentalfoods.eu Continental Foods, Rijksweg 16, 2870 Puurs.
Elke deelnemer bevestigt de inhoud van Artikel 6 te begrijpen en met het gebruik van zijn
persoonsgegevens conform dit Artikel 6 akkoord te gaan . Bij gebreke aan zulke
toestemming zal de deelnemer geacht worden niet deel te nemen en zal hij automatisch
gediskwalificeerd worden van deelname aan de actie.
Artikel 8: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
In geschillen die verband houden met de actie is het Belgisch recht van toepassing.
Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel zijn bevoegd indien
over deze wedstrijd een geschil ontstaat. Deze beslechten het geschil op soevereine wijze
en hun beslissing is bindend voor de deelnemers. De partijen zullen niettemin proberen het

eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegdheid
van deze rechtbanken.

