Wedstrijdreglement: ‘Win één maand lang een Family Bucket van
Belchicken in Quartier Bleu!”

ARTIKEL 1
Dit reglement bepaalt alle modaliteiten voor de wedstrijd « Win 1 maand gratis een ‘family bucket
Belchicken’ ». De wedstrijd « « Win 1 maand gratis een ‘family bucket Belchicken’ » (hierna «de
Wedstrijd» genoemd) wordt door de naamloze vennootschap Quartier Bleu Retail NV (hierna «de
Organisator» genoemd) georganiseerd, met maatschappelijke zetel Broekermolenplein 2, 3500
Hasselt en maakt de totale overeenkomst tussen de partijen uit.
ARTIKEL 2
De winnaar zal ‘family buckets Belchicken’ kunnen winnen:
•

5 ‘family buckets Belchicken’, enkel op te halen bij Belchicken te Quartier Beu binnen een
periode van 12 november 2021 tot 12 november 2022.

Er is slechts één winnaar per deelnemende Belchicken te Quartier Bleu, Hasselt.
ARTIKEL 3
Iedere, natuurlijke persoon mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van familieleden van
de vaste en tijdelijke medewerkers van Matexi en de vaste en tijdelijke werknemers binnen Quartier
Bleu, alsook Belchicken. Iedereen kan deelnemen vanaf een leeftijd van 18 jaar.
ARTIKEL 4
De Wedstrijd beantwoordt aan het huidige reglement.
De Wedstrijd verloopt geheel online via de Facebookpagina en Instagrampagina van de Organisator.
De consument moet ook volgende acties ondernemen om kans te maken op de prijs zoals
beschreven in artikel 2:
•

•

Onderaan de Wedstrijdpost de meest originele reactie geven waarom hij/zij met het gezin
deze Family Bucket van BelChicken zouden moeten winnen. Dit kan in de vorm van een
reactie, foto, …
De consument neemt deel aan de Wedstrijd door zijn/haar reactie onderaan de post op
Facebook / Instagram te plaatsen. De reactie wordt beoordeeld op creativiteit.

ARTIKEL 5
De deelname aan de wedstrijd is open van 4 november 2021 tot en met 10 november 2021.
ARTIKEL 6
Artikel 6.1
Om deel te nemen moet de consument de acties vermeld in artikel 4 van dit reglement
ondernemen.
De winnaar is de persoon die de meest creatieve reactie plaatst onder de Wedstrijdpost.
Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteert de deelnemer het wedstrijdreglement. Het
reglement
is
te
consulteren
op
de
website
van
de
Organisator,
via
via https://shoppen.quartierbleu.be/win-een-jaar-gratis-family-bucket-by-belchicken/.
Een deelnemer mag meerdere keren deelnemen aan de Wedstrijd door meerdere reacties te
plaatsen onder de Wedstrijdpost. Er is maar één winnaar.
Artikel 6.2
De winnaar wint één maand lang een ‘family bucket Belchicken’, d.w.z. 5 ‘family buckets’ met elk
een waarde van €42,90 incl. BTW. Deze prijs kan opgenomen worden voor een periode van 12
november 2021 tot 12 november 2022. Het staat de winnaar vrij om meerdere ‘family buckets’ in
één keer op te nemen, de som aan ‘family buckets’ die uitgekeerd zullen worden bedraagt 5 in
totaal, dit aantal kan niet overschreden worden. De ‘Family bucket’ kan niet ingewisseld worden
voor een andere prijs.
Het staat Quartier Bleu vrij om een alternatieve prijs te voorzien indien door omstandigheden het
bovenstaande niet mogelijk is.
Artikel 6.3
De deelnemers mogen de ontvangen prijs in geen enkel geval verkopen of te koop aanbieden of
enige vorm van winst nastreven. In dergelijk geval verliezen de deelnemers hun prijs en zal deze op
hun kosten teruggebracht dienen te worden naar de organisatoren van de wedstrijd. De deelnemers
zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die de organisatoren in dit verband
zouden kunnen lijden.
Artikel 6.4
Over de wedstrijd worden verder geen telefoongesprekken en/of briefwisseling gevoerd. De
Organisator zal geen communicatie versturen naar de verliezers.

De deelnemer aan de Wedstrijd geeft overigens uitdrukkelijk het recht aan de Organisator om zijn
naam te gebruiken voor promotionele doeleinden wat betreft de Wedstrijd en, als het geval zich
voordoet, eveneens voor genomen foto’s tijdens de prijsuitreiking, zonder dat hun hiervoor een
recht tot betaling wordt toegekend, één of ander recht of voordeel afgezien van de toegekende
prijs.
ARTIKEL 7
De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen,
verliezen, eventuele ongevallen en schade, ongeacht de oorzaak of aard ervan, voortvloeiend uit de
deelname aan de wedstrijd of de gewonnen prijs.
ARTIKEL 8
De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen, van welke
aard of oorsprong ook, waardoor de deelname tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd wordt.
Evenmin zijn ze verantwoordelijk voor storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong
ervan, en voor eventuele schade van welke aard ook die het gevolg is van de deelname aan de
wedstrijd of van de toekenning en uitoefening van de prijs.
ARTIKEL 9
Prijzen die worden bekomen via bijvoorbeeld bedrog of fraude, worden niet toegekend. Bij
misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht voor om de deelnemer uit
te sluiten van deze en andere wedstrijden. Ook deelname onder de vorm van collectiviteit of in
groepsverband is niet toegelaten.
ARTIKEL 10
Quartier Bleu behoudt zich het recht voor om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit
te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kan
hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk‐, spel‐, zet‐ of andere fouten kunnen niet
ingeroepen worden als grond voor welke verplichting ook.
ARTIKEL 11
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsfouten van
de prijzen door toedoen van de handelszaak, Belchicken. In geval van vrijwillige of gedwongen
sluiting van de handelszaak bijvoorbeeld in geval van faillissement, kan van de Organisator niet
verwacht worden zelf de levering op zich te nemen, noch een schadevergoeding te voorzien aan de
winnaar.

ARTIKEL 12

Door zijn deelname geeft elke deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk toestemming aan
Quartier Bleu om zijn naam, adres en foto te publiceren en hem te identificeren als deelnemer aan
de wedstrijd en verzaakt hij aan alle rechten daaromtrent.
ARTIKEL 13
De informatie en persoonsgegevens, verzameld in de loop van deze wedstrijd, worden door
Quartier Bleu verwerkt en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voorziet in het toegangsrecht
tot deze gegevens en de verbetering ervan.
ARTIKEL 14
Elke klacht aangaande deze Wedstrijd moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging
aan de Organisator worden meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de
gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht
Eens deze termijn verstreken is zal de klacht niet meer in aanmerking genomen kunnen worden
door de Organisator.

