Wedstrijdreglement
Golden Baguette Wedstrijd – België & Nederland

REGLEMENT
Het onderstaand reglement beheerst de ‘Golden Baguette’-wedstrijd (hierna genaamd: ‘de Wedstrijd’)
georganiseerd door Lantmännen Unibake Londerzeel nv, Nijverheidsstraat 3, 1840 Londerzeel, België.
Door aan de Wedstrijd deel te nemen bevestigt de deelnemer dat alle door hem/haar verstrekte inlichtingen
correct zijn en verklaart de deelnemer huidig wedstrijdreglement te hebben gelezen en aanvaard.

ALGEMENE BEPALINGEN
1.

ORGANISATOR

– De Wedstrijd wordt georganiseerd door Lantmännen Unibake Londerzeel nv,
Nijverheidsstraat 3, 1840 Londerzeel, België (hierna genaamd: ‘de Organisator’).

2.

DUUR – Deze Wedstrijd heeft als doel de producten van de

3.

PRODUCTEN – De Wedstrijd heeft enkel betrekking op volgende producten:

Organisator te promoten en loopt van 1 mei
2018 tot en met 30 september 2018 (23.59 u) (‘Wedstrijdperiode’). Het betreft een tijdelijke Wedstrijd
waarbij bij aankoop van producten van de Organisator prijzen gewonnen kunnen worden.

27450000 - Frans stokbrood wit - 57cm - 300g
15590001 - Frans stokbrood wit - 57cm - 320g
15440005 - Frans stokbrood wit - 57cm - 420g
15470000 - Frans stokbrood wit - 27cm - 170g
15570001 - Frans stokbrood wit - 35cm - 225g
15630000 - Stokbrood wit - 32cm - 155g
15530000 - Stokbrood wit - 26cm - 135g
18810002 - Stokbrood wit - 28cm - 150g
15550006 - Stokbrood wit - 57cm - 270g

15460000 - Frans stokbrood bruin - 27cm - 180g
15600000 - Stokbrood bruin - 26cm - 135g
15540000 - Stokbrood bruin - 57cm - 285g
15510004 - Piccolo wit - 22cm - 120g
21160000 - Piccolo wit - 17cm - 85g
21170000 - Piccolo bruin - 17cm - 85g
18750000 - Stokbrood meergr - 57cm - 305g
17810000 - Stokbrood meergr - 26cm - 165g

UNIEKE ACTIECODE – Vanaf 01 mei 2018 zit er (uitsluitend) bij iedere bestelling met daarin minstens één van

de hierboven vermelde producten, zolang de voorraad strekt, een actieleaflet met unieke actiecode
bijgesloten.
4.

AANKOOPVERPLICHTING

– Deelname aan de Wedstrijd is, behoudens wat is bepaald in artikel 16, gratis, doch
gaat gepaard met een aankoopverplichting.

5.

ONDERNEMINGEN

– De deelname aan deze Wedstrijd staat uitsluitend open voor ondernemingen
(vennootschappen, natuurlijke personen) die geregistreerd zijn met KvK en/of KBO-nr in België of KVK-nr in
Nederland en die activiteiten ontplooien binnen de voedingssector.
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6.

UITSLUITING – Deelname is uitgesloten

(a) voor werknemers van de Organisator en hun inwonende partners
of familie, alsook (b) voor eenieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is
bij deze Wedstrijd of onder de 18 jaar oud is, en (c) voor werknemers van groothandels, alsook hun
inwonende partners of familie.

7.

ONGELDIGE GEGEVENS

8.

DEELNAME – Deelname aan de Wedstrijd gebeurt als volgt:

– De Organisator heeft het recht om een deelnemer met ongeldige of vervalste
persoonsgegevens van deelname uit te sluiten. Bij twijfel is het oordeel van de Organisator doorslaggevend.

a.
b.
c.
d.

e.
f.

De deelnemer surft naar www.golden-baguette.com;
De deelnemer vult zijn/haar unieke actiecode in;
De deelnemer antwoordt op de kennisvraag. Indien het antwoord daarop juist is, gaat de deelname
van deelnemer verder in het deelnameproces;
De deelnemer antwoordt op de schiftingsvragen (er is een schiftingsvraag voor de dagelijkse prijs
vermeld onder artikel 9a en een afzonderlijke schiftingsvraag voor de eenmalige prijs vermeld onder
artikel 9b);
De deelnemer kan zo vaak aan de Wedstrijd meedoen als hij/zij wilt;
De deelnemer vult zijn/haar gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden.

HULPMIDDELEN – Wat kan een deelnemer doen

a.
b.
c.
d.
9.

als zijn/haar unieke code niet werkt?
Dubbelcheck of het wel degelijk om een actieleaflet gaat met unieke actiecode aangetroffen in een
aangekochte doos met daarin in elk geval één van de deelnemende producten;
Check of de unieke code correct werd ingevoerd: de codes zijn hoofdlettergevoelig;
Wacht even voordat u de code opnieuw invoert – vernieuw de wegpagina;
Als het niet lukt om de unieke code in te voeren, kunt u contact opnemen met de Organisator.

PRIJZEN – De deelnemers maken gedurende de Wedstrijdperiode kans op

a.
b.

onderstaande prijzen:
Dagelijks wordt 1 prijs toegekend, bestaande uit producten uit het assortiment van de Organisator ter
waarde van 250,00 EUR
Eénmalig EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro).
De genoemde prijzen zijn exclusief kansspelbelasting (en indien van toepassing BTW). Dergelijke
belastingen moeten door de winnaar zelf gedragen worden.

Deelnemen kan dagelijks van 00.00 u tot 23.59 u.
10. WINNAAR – De deelnemer die via zijn unieke code toegang heeft tot de Wedstrijd, vervolgens de kennisvraag
correct beantwoordt en de schiftingsvragen volgens het uitsluitende oordeel van de jury van de Wedstrijd
het
best
kan
inschatten,
is
de
winnaar.
Indien er, ook wat betreft de schiftingsvragen meerdere deelnemers een identiek en volgens de jury
winnend antwoord hebben gegeven, dan wint de deelnemer die het qua tijdstip het vroegst zijn of haar
antwoorden via de website www.golden-baguette.com doorstuurde naar de Organisator.
EUR 250 – De winnaar van de dagelijkse prijs van EUR 250 aan producten uit het assortiment van de
Organisator wordt binnen de week na afloop van de dag van deelname ingelicht door de regiomanager van
de Organisator, via de door de deelnemer opgegeven communicatiekanalen (telefonisch of via e-mail). De
regiomanager informeert via welke grossier de bestelling zal plaatsvinden.
De winnaar zal vervolgens via de grossier van zijn keuze producten van de Organisator kunnen afnemen
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voor een bedrag van EUR 250 EUR waarvoor door de Organisator een creditnota zal worden opgemaakt
t.a.v. de betrokken grossier.
Een klant kan gedurende de looptijd van de wedstrijd maximaal drie keer de dagelijkse prijs van EUR 250
winnen.
EUR 10.000 – De winnaar van de hoofdprijs van 10.000,00 EUR wordt op 15 oktober 2018 ingelicht door de
regiomanager van Organisator, via de door de deelnemer opgegeven communicatiekanalen (telefonisch of
via e-mail). De winnaar zal tevens bekend worden gemaakt op de Facebookpagina van Lantmännen Unibake
en via de website www.golden-baguette.com.
Deze prijs zal worden uitgereikt door middel van bankoverschrijving.
In het geval een winnaar niet bereikbaar is en het gedurende een week na het eerste contactmoment om
wat voor reden dan ook voor Organisator onmogelijk blijkt de persoon te bereiken die namens de
bedrijfsmatige winnaar heeft deelgenomen, dan geldt artikel 12. Ook behoudt Organisator zich het recht
voor de prijs aan een andere deelneme(r)(nde organisatie) toe te kennen.
11. BEDRIJFSGEBONDEN PRIJS – De prijzen worden toegekend aan het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is. Dat
betekent dat de prijzen altijd toekomen aan het bedrijf van de individuele deelnemer. Prijzen zijn niet
overdraagbaar aan derden (andere ondernemingen of personen niet werkzaam in dezelfde onderneming
als deelnemer), noch inwisselbaar voor andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard
worden zoals deze wordt toegekend. De Organisator kan elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige
prijs vervangen.
12. WEIGERING – Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de
Organisator. Bij weigering van de prijs door de winnaar komt de prijs eveneens toe aan de Organisator.
13. PRIVACYVERKLARING – De voor een correcte uitvoering van de Wedstrijd noodzakelijke persoonsgegevens
(naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, en voor de winnaar: bankrekeningnummer) van de
deelnemers zullen door de Organisator worden bewaard en elektronisch worden verwerkt in
overeenstemming met de Europese ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ en voor de doeleinden
en uitvoering van deze Wedstrijd (promotie van de producten van de Organisator). De rechtsgrond
daarvoor is de uitvoering van de overeenkomst die de Organisator met de deelnemer aangaat. Daarnaast
heeft de Organisator een gerechtvaardigd belang bij de verwerking in het kader van de uitvoering van de
Wedstrijd, hetgeen anders onmogelijk zou zijn. Ook kan in voorkomende gevallen de verwerking op grond
van toestemming van de deelnemer plaatsvinden. De deelnemer kan die toestemming altijd intrekken,
hetgeen de rechtmatigheid van de verwerking daarvóór onaangetast laat.
– Een deelnemer heeft altijd het recht om de door hem of haar verstrekte informatie in te kijken,
te (laten) verbeteren, aan te (laten) passen, te (laten) verwijderen of te laten overdragen (het laatste geldt
uitsluitend als de verwerking op grond van toestemming of op grond van een uitvoering van een
overeenkomst plaatshad). Een deelnemer kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming
of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens sturen naar de Organisator via het
contactformulier op de website: http://www.lantmannen-unibake.com/nl-BE/Contact/.
VERZOEK

De Organisator zal ten spoedigste en uiterlijk binnen de 30 dagen aan dergelijke vragen het gepaste gevolg
geven.
– De gegevens van de deelnemers worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of
bekendgemaakt aan derden. Aan het einde van de Wedstrijd, uiterlijk – 31 oktober 2018, zullen de
verzamelde gegevens van de deelnemers door de Organisator worden vernietigd.
VERNIETIGING
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PRIVACYCOMMISSIE / AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

– Indien een deelnemer meent dat de Organisator niet in
overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld heeft deze het recht
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan in België via de volgende
contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
In Nederland is dat de volgende instantie:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
14. AFSTAND RECHTEN – Deelnemers gaan er louter door hun deelname mee akkoord dat, indien ze een prijs
winnen, zij eventueel met foto en identiteitsgegevens kunnen verschijnen in de geschreven pers, op de
website van de Organisator of andere sociale media (YouTube, Facebook, Instagram, …).
Deelnemers stemmen er tevens mee in deel te nemen aan een (publi)reportage over de Wedstrijd die in
elk geval wordt gecommuniceerd op de Facebook pagina en de homepage van de Organisator, de websites
www.golden-baguette.com
en
www.mypastridor.be.
Bijgevolg staan ze zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding hun rechten voor publicatie af
voor alle communicatie betreffende deze Wedstrijd. Dat betekent dat zij ten aanzien van de Organisator
geen beroep zullen doen op hun portretrechten op grond van de Nederlandse Auteurswet.
15. DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID – In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist uitsluitend
de Organisator discretionair.
16. KOSTEN – De kosten voor de deelname aan de Wedstrijd (telefoon, internetverbinding, afhaling prijzen …)
zijn integraal ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers eventueel door hen gestelde
kosten, van welke aard ook, terugvorderen van de Organisator.

AANSPRAKELIJKHEDEN EN GESCHILLEN

17. SCHENDING REGLEMENT – FRAUDE – Elke poging tot fraude en elke schending van huidig wedstrijdreglement zal
onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van
de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de Organisator. Bij twijfel is het oordeel van de
Organisator doorslaggevend.
18. GEEN ACTIELEAFLET – Wanneer er in de doos (of andere verpakking) van het door de deelnemer aangekochte
product, vermeld in artikel 3 van dit reglement, abusievelijk geen actieleaflet met unieke actiecode zit,
wordt nooit een nieuw actieleaflet aan de ontvanger van het product verschaft. De deelnemer zou
eventueel door middel van een nieuwe aankoop kunnen deelnemen aan de Wedstrijd.
De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch kan haar hiervoor enige vergoeding
voor worden aangerekend.
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19. ONMIDDELLIJKE STOPZETTING – De Organisator behoudt zich de mogelijkheid voor om op ieder moment over te
gaan tot de onmiddellijke stopzetting of afschaffing van de Wedstrijd, zonder haar beslissing te moeten
motiveren, en zonder dat haar hiervoor enige vergoeding kan worden aangerekend.
20. STORINGEN – De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van
de in dit reglement genoemde internetsites (of de daarop vermelde teksten), het kabel- (of enig ander ter
zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking
van de persoonlijke gegevens.
21. AANSPRAKELIJKHEID – Boven en buiten de exoneraties elders in huidig wedstrijdreglement vermeld, sluit de
Organisator voor zover wettelijk mogelijk iedere overige aansprakelijkheid van de Organisator en/of de
door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd volledig uit.
22. KLACHTEN
Klachten over de Wedstrijd kunnen gericht worden aan:–
Info-be@lantmannen.com
Lantmännen Unibake Londerzeel nv,
Nijverheidsstraat 3
1840 Londerzeel
België

Klachten over de Wedstrijd die later dan 1 week na de Wedstrijdperiode aan de Organisator worden
gecommuniceerd, worden niet beantwoord. Het oordeel over klachten ten aanzien van de Wedstrijd ligt
uitsluitend bij de Organisator. De Organisator spant zich in om binnen een week na ontvangst van de klacht
de hebben gereageerd.
23. WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK – Deze Wedstrijd en wedstrijdreglement worden uitsluitend beheerst
door het Belgisch recht.
Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen.
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