WEDSTRIJDREGLEMENT
WEDSTRIJD
“#ikblijfthuismetschesir”
Aanbieder:

AGRAS DELIC SPA

Statutaire zetel:
Administratieve zetel:
C.F. en BTW-NUMMER:

Viale Bianca Maria 25 – 20122 Milaan
Via San Vincenzo 4 – 16121 Genua
IT03765340967

Gebied:

Gebied Nederland

Promotie:

Imago promotie van het merk Schesir

Doelgroep:

Meerderjarige internetgebruikers, leden van de VIP Club Schesir, die in
Nederland wonen.

Duur:

Van 15/04/2020 tot en met 01/05/2020
Trekking: vanaf het einde van de wedstrijd tot en met 12/05/2020.

1. HOE WERKT DE WINACTIE
Alle gebruikers die van 15/04/2020 tot en met 01/05/2020 de website ikblijfthuis.schesir.com bezoeken,
kunnen deelnemen aan de winactie met de volgende prijzen:
-

10 (tien) leveringen van Schesir-producten in zakjes van 85 g voor katten

2. VEREISTEN VOOR DE DEELNAME
Om deel te nemen aan de winactie moet de gebruiker
a. Tussen 15/04/2020 (10:00u) en 01/05/2020 (23:59u) verbinding maken met de website
ikblijfthuis.schesir.com (alle dagen, 24/24 actief);
b. Zich registreren met alle verzochte persoonsgegevens;
c. De pagina van de winactie openen en een foto uploaden van zijn/haar eigen kat ( minstens 1, maximaal
5);
d. De foto moet een jpeg/png-bestand zijn met een maximum bestandsgrootte van 2 MB;
e. Het reglement en de daaraan verbonden verplichtingen accepteren;
f. Verklaren dat hij/zij de privacy-informatie over de verzameling van de persoonsgegevens heeft gelezen
en goedgekeurd door het daarvoor bedoelde vakje aan te vinken;
g. Op “Deelnemen” drukken om de procedure te voltooien.
Elke gebruiker die nog geen lid is van de Club op het ogenblik van zijn/haar deelname wordt automatisch lid
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van de Vip Club Schesir door zijn/haar registratie voor deze winactie.
Elke gebruiker mag slechts 1 keer worden geregistreerd.
Als de gebruiker alle gegevens heeft ingevuld, ziet hij/zij een pagina waarop de registratie moet worden
bevestigd.
Wij verduidelijken dat de foto's van de katten die geüpload worden voor deelname aan de winactie niet op
de website worden getoond.
Het insturen van een foto houdt echter in dat de deelnemer ermee instemt dat AGRAS DELIC SPA, zonder
enige tijdsbeperking, de foto direct of indirect in reclamemateriaal mag gebruiken en publiceren
(waaronder, maar niet beperkt tot, drukwerk, internet, sociale media, videokanalen, elk ander toekomstig
reclamemateriaal) en/of op andere plaatsen,. De deelnemer ontvangt geen vergoeding voor het gebruiken
en publiceren van de foto.
3. TREKKING
Na afloop van de winactie vindt een trekking plaats over alle deelnemers die voldoen aan het reglement om
10 (tien) winnaars te bepalen die elk

-

1 (één) levering van Schesir-producten in zakjes van 85 g voor katten zal ontvangen

De trekking is volledig willekeurig en vindt plaats na afloop van de winactie tot en met 12/05/2020 onder
het toezicht van een Notaris, gerechtsdeurwaarder of een Functionaris van de Kamer van Koophandel.
Elke deelnemer kan enkel eenmaal winnaar zijn en dus één prijs winnen.
Bij dezelfde gelegenheid worden ook 10 (tien) reserve winnaars getrokken die worden ingezet als de
oorspronkelijke winnaar zijn/haar prijs niet accepteert/bevestigt, omwille van de methode, tijdslimiet,
inhoud van de documentatie om de prijs te claimen of niet-conformiteit van de verstrekte gegevens of
onbereikbaar is.
4. BEKENDMAKING AAN DE WINNAAR EN DE PRIJS CLAIMEN
De winnaar ontvangt binnen 1 week vanaf de trekking een e-mailbericht op het e-mailadres dat hij/zij voor
zijn/haar deelname heeft verstrekt en moet zijn/haar prijs als volgt claimen:

●

Het invullen van een formulier om de prijs te ontvangen met zijn/haar persoonsgegevens en volledig
postadres.

Het formulier moet binnen 7 dagen nadat hij/zij heeft gewonnen, per e-mail verstuurd worden naar het
volgend e-mailadres:
Wedstrijd “#ikblijfthuismetschesir”
e-mail: v.tarantino@agraspetfoods.com
Belangrijk: De Aanbieder moet het formulier ontvangen om de winnaar als dusdanig te kunnen aanduiden.
De winnaar wordt niet als dusdanig erkend als het formulier ontbreekt. De Aanbieder behoudt zich het
recht voor om met de nodige middelen te controleren of de deelname conform en de door de deelnemer
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verstrekte gegevens correct zijn. De Aanbieder kan een kopie van identiteitsbewijs vragen aan de
deelnemer.
Als de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met het reglement en in het bijzonder als
persoonsgegevens van de verstrekte documentatie niet overeenstemmen met de gegevens die zijn
opgeslagen door het systeem op het ogenblik van de deelname, wordt de deelname in kwestie als strijdig
met het reglement beschouwd, wordt de winnaar niet erkend en de prijs toegewezen aan de eerste
daarvoor in aanmerking komende reserve winnaar.
De reserve winnaars zullen enkel gecontacteerd worden per e-mail in de volgorde waarin ze zijn getrokken,
als dit nodig blijkt te zijn. Deze reserve winnaars moeten dezelfde procedure volgen om hun prijs te
claimen.
Wij verduidelijken bovendien dat:
- Deelname aan de wedstrijd is gratis. De deelnemer zal de normale kosten voor zijn/haar verbinding
voor het internet voor haar kosten nemen. Deze kosten hangen af van de configuratie van het
gebruikte apparaat en van de overeenkomst tussen de gebruiker en zijn/haar provider.
- Deelname aan de wedstrijd houdt geen aankoop van goederen of diensten in.
- Voor informatie over de deelname kan je contact opnemen per e-mail op het volgend e-mailadres:
marketing@agraspetfoods.com :
− Het naar waarheid invoeren van persoonsgegevens is een noodzakelijke en verplichte voorwaarde voor
deelname aan de wedstrijd om eventueel in geval van profielen met pseudoniemen naar behoren te
kunnen controleren.
5. PRIJZEN EN MARKTWAARDE INCLUSIEF BTW:

st.

Prijs

10

Levering van Schesir-producten in zakjes van 85 g voor
katten

10

Totaal

Indicatieve verkoopwaarde
Inclusief BTW
Euro
55,60
556,00

TOTALE WAARDE VAN DE PRIJZEN: EURO 556,00 (vijfhonderdzesenvijftig) inclusief BTW
6. WIJ VERDUIDELIJKEN BOVENDIEN DAT:

▪

Alle prijzen worden bezorgd op kosten van de Aanbieder op het adres dat is verstrekt door de
winnaar bij zijn/haar claim, binnen 90 dagen (3 maanden) na beëindiging van de wedstrijd.

▪

De prijzen die worden verloot, kunnen op geen enkele manier worden omgezet in geld.

▪ Alleen de winnaar is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen mailbox, en in het bijzonder voor:
-

Ontvangst en kennisname van het eventuele e-mailbericht met de prijs;
Beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang kunnen nemen tot
zijn/haar mailbox.
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▪ Noch de Aanbieder die de wedstrijd organiseert, noch de door de firma aangewezen derde firma's, zijn
aansprakelijk als het bericht niet of te laat wordt bezorgd aan de winnaar, als dit het gevolg is van een
van de volgende situaties:
- De mailbox van de winnaar is vol.

-

Het e-mailadres geleverd bij registratie van de deelnemer is onbestaand, verkeerd of onvolledig.
De winnaar reageert niet op het aan hem/haar gerichte e-mailbericht.
Het e-mailadres van de winnaar is niet actief.
Het e-mailadres geleverd bij registratie staat op een zwarte lijst.
Persoonsgegevens zijn verkeerd en/of beantwoorden niet aan de waarheid.

▪

De Aanbieder is op geen enkele manier aansprakelijk voor problemen met toegang tot de site,
storingen, problemen of moeilijkheden met technische instrumenten, computer, telefoonlijn,
verzending en verbinding, internetverbinding die een gebruiker belet om deel te nemen aan de
wedstrijd, noch voor het niet ontvangen van de documentatie om de prijs te claimen of van het
verzoek om de prijs te ontvangen wegens problemen met de bezorging van de post die niet aan de
Aanbieder zelf kunnen worden toegeschreven.

▪

Als de prijzen niet meer ter beschikking zouden zijn om redenen die niet afhangen van de wil van de
Aanbieder , worden ze vervangen door andere met dezelfde waarde of dezelfde kenmerken.

▪

De volgende personen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd:

-

Personen die niet in het gedefinieerde gebied (Nederland) wonen;
De werknemers of medewerkers van de Aanbieder en van alle ondernemingen die bij de
organisatie van de wedstrijd zijn betrokken;
Minderjarigen.

▪

Deelname aan deze wedstrijd houdt voor de deelnemer in dat hij/zij alle voorwaarden van het
onderhavige reglement onvoorwaardelijk en zonder beperkingen accepteert.

▪

Verwerking van persoonsgegevens: Wie deelneemt aan de onderhavige wedstrijd, verklaart hierbij
meerderjarig te zijn en op de hoogte te zijn van het feit dat de door hem/haar verstrekte gegevens voor
zijn/haar deelname aan de wedstrijd worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU)
nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens , binnen de limieten van wat is vermeld in de informatie die bekend is gemaakt aan
betrokkene volgens art. 13 van de Verordening (EU) nr. 2016/679. De volledige privacy-informatie kan
worden geraadpleegd via de volgende link: https://www.schesir.com/en/privacy-policy/

Milaan, 07 april 2020
AGRAS DELIC SPA

4

