WEDSTRIJDREGLEMENT
"Win jouw plaats voor Carlsbourg Experience”
ARTIKEL 1: ORGANISATOR
Corman NV (hierna ‘de organisator’ genoemd) met maatschappelijke zetel te Rue de
la Gileppe 4, 4834 organiseert van 07/06/2018 tot 21/06/2018 via het social media
platform Facebook op de website https://concours.carlsbourg.be/nl/ met de titel "Win
jouw plaats voor Carlsbourg Experience” (hierna ‘de wedstrijd’ genoemd)
uitsluitend op het internet via de site https://concours.carlsbourg.be/nl/ (hierna de
‘pagina(’s)’ genoemd), volgens de voorwaarden van dit reglement.

ARTIKEL 2: DEFINITIES
Pagina: webpagina toegankelijk op het volgende adres: https://concours.carlsbourg.be/nl/

ARTIKEL 3: ALGEMENE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
De wedstrijd is toegankelijk vanaf 07/06/2018 tot 21/06/2018 voor iedere natuurlijke,
meerderjarige persoon die in België woont.
Mogen niet aan de wedstrijd deelnemen en hebben geen recht op een prijs, de
personen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verbonden zijn en onder welke
vorm dan ook:
-

de personeelsleden van de organisator, van de groep Corman NV en de
ontwerp- en reclamebureaus die aan de organisatie van deze wedstrijd hebben
meegewerkt, evenals hun directe ouders,

-

de personen die bedrieglijk hebben deelgenomen of in strijd met de
regelgeving,

-

alle personen die zich inschrijven voor de wedstrijd onder een fictieve naam,
voornaam, adres of e-mail onjuist of onvolledig hebben vermeld.

Deelname aan de wedstrijd impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding zonder
voorbehoud (i), van dit reglement en al zijn bepalingen, (ii) de gedragsregels die
gelden in het bijzonder op het internet, en (iii) de wet- en regelgeving van kracht op
het Belgisch grondgebied met inbegrip van de bepalingen die gelden voor wedstrijden
in België.

ARTIKEL 4: LOOPTIJD
De wedstrijd begint op 07/06/2018 om 00.00 uur en is enkel toegankelijk tot
21/06/2018 om 23u59 uur.

ARTIKEL 5: BESCHRIJVING EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD, EN
DEELNAMEWIJZE
Deelname aan de wedstrijd kan uitsluitend via de aangewezen website met uitsluitsel
van elke andere wijze, ook die per post.
Elke deelnemer moet verplicht naar de pagina gaan tussen 07/06/2018 en 21/06/2018
voor middernacht.
De deelnemer kan per adres (post en mail) slechts één enkele keer deelnemen aan
de wedstrijd.

De deelnemer moet :
-

Surfen naar de site https://concours.carlsbourg.be/nl/
Antwoorden op 2 vragen:
1. een culinaire vraag over de geschiedenis van Carlsbourg
2. de volgende vraag : hoeveel personen zullen correct geantwoord hebben op
de wedstrijdvraag tussen 07/06/2018 en 21/06/2018

-

Deelnemers moeten de verplichte velden invullen

Als winnaar komen die deelnemers in aanmerking die een correct antwoord hebben
gegeven op de eerste vraag en de 2de vraag correct hebben beantwoord of er een
antwoord op hebben gegeven dat het dichtst het juiste antwoord benadert. In geval
van ex aequo wordt de winnaar de persoon die als eerste heeft geantwoord op deze
vraag.
Wie nagelaten heeft zijn deelneming gedurende de wedstrijd te valideren, kan niet in
aanmerking komen voor een prijs.

De winnaars zullen persoonlijk worden verwittigd tussen 21/06/2018 en 26/06/2018
via een bevestigingsmail naar het tijdens hun inschrijving vermelde e-mailadres.
Na controle van de elementen zal het agentschap STRATEGIE-contact opnemen met
de winnaars om de prijs te overhandigen.
Tijdens de gehele looptijd van de wedstrijd wordt er slechts een prijs toegekend
per gezin (zelfde naam, zelfde post-/of e-mailadres).
Indien de winnaars nalaten te antwoorden via e-mail binnen de 2 kalenderdagen na
het verzenden van hun bevestigingsmail door het reclame- en adviesagentschap
STRATEGIE (naar het e-mailadres of het in de betreffende e-mail opgenomen
nummer), wordt ervan uitgegaan dat ze afstand doen van hun prijs, zonder
mogelijkheid van betwisting. In dat geval zullen er andere winnaars worden

geselecteerd op basis van dezelfde criteria als in de eerste selectie. Deze nieuwe
winnaars hebben dan opnieuw 2 dagen tijd om te antwoorden op de e-mail die hen is
toegezonden door het reclame- en adviesagentschap STRATEGIE (naar het emailadres of het in de betreffende e-mail opgenomen nummer).
De winnende deelnemer verbindt zich ertoe de bevestigingsmail te goeder trouw te
beantwoorden en juiste gegevens door te sturen naar de organisator. Zijn de gegevens
onjuist of onvolledig, dan kan de organisator niet overgaan tot de verzending van de
prijs, wat de ongeldigheid van de deelneming met zich meebrengt.
Dezelfde sanctie zal worden toegepast in het geval van alle andere mogelijke
frauduleuze deelnemingen, met inbegrip van deze die in dit reglement niet expliciet
vermeld zijn. De organisator heeft het recht om eenzijdig een einde te stellen aan de
deelneming van een deelnemer, en dit zonder voorafgaande kennisgeving noch
rechtvaardiging, en zonder dat dit aanleiding kan geven tot aanvechting van dat recht
uitgaande van de deelnemer. De organisator zal van dit recht zeker gebruik maken
indien de doorgegeven gegevens in tegenspraak zijn met de goede trouw en/of de
organisator of zijn producten in een slecht daglicht plaatsen en/of de consumenten
kunnen bruuskeren.
De organisator kan eveneens in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een
eventueel falen van de deelnemingsmogelijkheden aan de wedstrijd buiten zijn wil om,
meer bepaald in het geval van de onbeschikbaarheid van het digitaal platform
https://concours.carlsbourg.be/nl/ of het platform Facebook.

ARTIKEL 6: PRIJZEN
Kunnen worden gewonnen:
- 5x2 plaatsen voor Carlsbourg Experience. Carlsbourg Experience stelt de
volgende activiteiten voor:
o Een bezoek aan brasserie Peak Beer in de Ardennen
o Een bierproeverij
o Een workshop rond BBQ
o Een lunch
o Een wandeling in de Ardennen
Niet inbegrepen in de winnaars prijs zijn:
- Het transport (heen en terug) tot Brasserie Peak Beer
- Bijkomstige consumpties in brasserie Peak Beer vreemd van de lunch en de
dranken die geserveerd worden bij deze lunch
Geen enkele prijs kan het voorwerp uitmaken van betwisting van welke aard dan ook
door om het even welke winnaar. De toegekende prijzen zijn onoverdraagbaar en
kunnen nooit het voorwerp uitmaken van een terugbetaling door de organisator in geld
noch van uitwisseling of uitkering van hun volledige of gedeeltelijke tegenwaarde,
hetzij in natura, hetzij in geld. Niettemin behoudt de organisator de mogelijkheid om
op elk moment de voorgestelde prijs te vervangen door een andere prijs van minstens
gelijke waarde.
Alle merken of productnamen genoemd in dit reglement en in alle andere media die
de wedstrijd vermelden, blijven het exclusieve eigendom van hun auteur of hun
neerlegger.

ARTIKEL 7: TOEKENNING EN UITREIKING VAN DE PRIJZEN
Na verificatie van de regelmatigheid van de inschrijving en de
toekenningsvoorwaarden van de prijs in kwestie zal de begunstigde deelnemer door
STRATEGIE per e-mail worden ingelicht over de modaliteiten om de prijs
daadwerkelijk in ontvangst te krijgen. De organisator verbindt zich ertoe contact op te
nemen met de winnaars tussen 07/06/2018 en 21/06/2018. Indien de contactgegevens
foutief zijn, blijft de prijs het eigendom van de organisator, die de vrijheid heeft om hem
al dan niet toe te wijzen aan een persoon van zijn keuze, waardoor de winnaar niet
langer aanspraak kan maken op de prijs. Zonder afbreuk te doen aan elke mogelijke
juridische betwisting blijft de organisator vrij van elke verplichting om een prijs uit te
reiken aan een winnaar indien deze laatste zijn gegevens niet correct heeft
doorgegeven op het moment van inschrijving, of wanneer deze er manifest en met
gebruikmaking van om het even welk middel in is geslaagd het resultaat van de
wedstrijd te vervalsen of zich niet conform aan de bepalingen van onderhavig
reglement heeft gedragen. In al deze gevallen blijft de voorziene prijs eigendom van
de organisator, die vrij is om hem dan al dan niet toe te kennen aan een andere
persoon van zijn keuze.
De prijs is op naam en kan door de winnaar niet worden overgedragen aan een ander
persoon.
Indien een winnaar na verzending van de e-mail naar hem zijn postgegevens niet heeft
gepreciseerd, wordt zijn deelneming niet langer als winnend beschouwd en verliest hij
het recht op de prijs.
Wanneer de winnaar valse of onvolledige gegevens heeft meegedeeld, zal zijn
deelname niet meer als winnende deelname worden beschouwd en kan hij geen
aanspraak meer maken op de prijs.
Indien een winnaar om welke reden dan ook zijn prijs weigert of indien een prijs
teruggestuurd wordt omwille van een onmogelijke aflevering door onduidelijkheden in
de naam of het postadres van de bestemmeling, dan blijft de prijs het eigendom van
de organisator die vrij blijft om hem al dan niet toe te wijzen aan een persoon van zijn
keuze..

ARTIKEL 8: INFORMATICA EN VRIJHEDEN
De informatie die in het kader van de wedstrijd "Win een roasting thermo sensor van
Mastrad” wordt verzameld, is uitsluitend bestemd voor de organisator en is
noodzakelijk om de inschrijving van de deelnemers te kunnen behandelen. De
informatie wordt niet verkocht of op geen enkele wijze overgedragen aan derden.
De deelnemers moeten verplicht het inschrijvingsformulier volledig invullen om aan de
wedstrijd te kunnen deelnemen. Bovendien machtigt de winnaar de organisator voor
het publiceren van zijn naam en voornaam op de site en op Facebook, zonder dat hem
dit recht geeft op een vergoeding anders dan die van de gewonnen prijs.
Conform de wetgeving beschikken de deelnemers over het recht op toegang,
verbetering, verwijdering en betwisting van de gegevens die de organisator over hen
bijhoudt. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op eenvoudig schriftelijk verzoek
aan
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Vergezeld van een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de aanvrager. De
personen die voor het einde van de wedstrijd gebruik maken van het recht op
verwijdering van hun gegevens, zien af van hun deelneming aan de wedstrijd " Win
een roasting thermo sensor van Mastrad”.
Door de prijs te aanvaarden en zonder uitdrukkelijk verweer van zijn kant, machtigt
elke winnaar de organisator om zijn voornaam te gebruiken (op de facebookpagina
van Carlsbourg) zonder dat dit gebruik de winnaar recht geeft op een vergoeding of
op een voordeel van welke aard dan ook buiten dat van het gewonnen lot zelf. Indien
de winnaar dit niet wenst, dient hij dit te laten weten per post aan het voornoemde
adres.
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk stopzetten indien zou blijken dat
er fraude is gepleegd van welke aard dan ook, en meer bepaald door
computergerelateerde acties in het kader van deelneming aan de wedstrijd of bepaling
van de winnaars. Hij houdt zich in die mogelijkheid het recht voor de fraudeurs geen
prijs te geven en/of de plegers van deze fraude te vervolgen voor de gerechtelijke
overheden.
De organisator kan in geen geval op welke manier dan ook aansprakelijk gesteld
worden door deelnemers voor eventuele frauduleuze feiten.
Meer bepaald zal als fraude worden beschouwd het gebruik door een deelnemer van
een of meerdere fictieve namen of namen die zijn ontleend aan een of meerdere
derden. Elke deelnemer dient aan de wedstrijd deel te nemen onder zijn eigen, unieke
naam. Elke fraude ter zake heeft onmiddellijke verwijdering van de betrokken
deelnemer tot gevolg.
De organisator behoudt de mogelijkheid om op elk moment en zonder
voorafgaandelijke verwittiging de wedstrijd te verlengen, op te schorten of te

onderbreken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan voor die
maatregelen niet aansprakelijk worden gesteld. In de mate van het mogelijke zullen
deze veranderingen vooraf worden meegedeeld op de daarvoor aangewezen wijze.

De organisator kan geen enkele aansprakelijkheid ten laste worden gelegd in geval
van overmacht of gebeurtenissen die zich tegen zijn wil voordoen (zoals bijvoorbeeld
technische problemen, enz.) en die de organisatie en het beheer van de wedstrijd "
Win een roasting thermo sensor van Mastrad” beïnvloeden en noodzaken haar in te
korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren.

ARTIKEL 10: NEERLEGGING EN CONSULTATIE VAN HET
WEDSTRIJDREGLEMENT
Onderhavig reglement kan gratis online worden geconsulteerd, gedownload en
afgedrukt vanaf de wedstrijdpagina die toegankelijk is vanop de pagina
https://concours.carlsbourg.be/nl/

ARTIKEL 11: BEWIJSOVEREENKOMST
De organisator heeft de noodzakelijke technische middelen geïnstalleerd om de
deelname of niet-deelname van een websitebezoeker te bewijzen. Er wordt dan ook
vanuit gegaan dat, buiten manifeste fouten, de gegevens die zijn opgeslagen in de
informatiesystemen van de organisator geldige bewijslast hebben met betrekking tot
de aansluiting en de gegevens voortvloeiend uit een digitale behandeling met
betrekking tot de wedstrijd. Er wordt eveneens vastgelegd dat, behalve bij manifeste
fouten, de organisator, met het oog op het samenstellen van de bewijslast, recht op
toegang heeft tot, vooral, programma’s, gegevens, fiches, opnames, operaties en
andere elementen (zoals een opvolgingsrapport en andere staten) van informationele
of elektronische aard, rechtstreeks of onrechtstreeks opgemaakt en ontvangen of
bewaard door de organisator in zijn informatiesystemen. De deelnemers verbinden
zich ertoe de ontvankelijkheid, geldigheid of dwingende kracht van elementen van
bovenvermelde informationele of elektronische aard of vorm die als basis kunnen
dienen van een juridische neerlegging niet aan te vechten, ook indien bepaalde
elementen beschreven of ondertekend moeten worden door de partijen om een bewijs
te vormen.
De betreffende elementen zullen tevens kracht van bewijzen hebben en zullen, indien
ze geproduceerd zijn door de organisator als bewijsmiddelen in een geschillen- of
andere procedure, kunnen worden beschouwd als ontvankelijk, geldig en weerlegbaar
door de partijen op gelijke wijze en met dezelfde kracht van bewijs als elk ander
document dat schriftelijk is opgesteld, ontvangen of bewaard.

ARTIKEL 12: ALGEMENE BEPALINGEN
Onderhavig reglement is onderworpen aan de Belgische wet. De deelnemers zijn dus
onderworpen aan de geldende Belgische regelgeving voor wedstrijden.
Elke aanvechting van de wedstrijd dient te gebeuren via aangetekend schrijven met
A.R.-bewijs gericht aan de organisator binnen de termijn van één maand volgend op
het verloop van de desbetreffende wedstrijd (poststempel als bewijs). Ze wordt gericht
aan
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Mocht een van de bepalingen van onderhavig reglement nietig verklaard worden, dan
betekent dat nog niet dat daardoor de geldigheid van het reglement zelf in het gedrang
komt.
Elk geschil dat omtrent de betreffende wedstrijd zou rijzen en niet in der minne kan
worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde juridische
instanties

