WEDSTRIJDREGLEMENT ACTIE
"CALOR – WAARDEBON 50€ ICI PARIS XL"
ARTIKEL 1 – Organisatie
De firma Groupe SEB Belgium SA – NV, met maatschappelijke zetel te avenue de l’Espérance 25 in
6220 Fleurus, organiseert voor haar merk Calor een gratis actie bij aankoop van een Calor toestel
hierna de "Actie"). De Actie is uitsluitend toegankelijk via de website "www.100.calor.be" (hierna de
"Website").
ARTIKEL 2 – Duur en deelname
2.1 Duur
De Actie start op vrijdag 1 september 2017 om 10 uur en eindigt op maandag 31 oktober 2017 om
23.59 uur op de Website.
2.2 Deelname
Elke natuurlijke, meerderjarige persoon die in België of in het Groothertogdom Luxemburg woont
en die op het moment van deelname beschikt over internettoegang en over een persoonlijk emailadres waarop hij indien nodig voor het beheer van de Actie kan worden gecontacteerd, kan
deelnemen aan de Actie.
Personen die al dan niet rechtstreeks hebben geholpen bij de uitwerking van de Actie, de leden van
hun gezin (zelfde naam en adres), personeelsleden van de Organisator en leden van hun gezin en
leden van het bedrijf Adjust SA, gespecialiseerd in management en strategie, zijn uitgesloten van
deelname.
Alleen wie voldoet aan de bepalingen van dit artikel, kan deelnemen. De Deelnemer gaat de
verbintenis aan om het goede verloop van de Actie niet te manipuleren en om slechts één enkel
reëel e-mailadres te gebruiken.
Het is strikt verboden om deel te nemen met meerdere e-mailadressen en/of verschillende
pseudoniemen en om deel te nemen met de account van iemand anders. Er wordt slechts een
account per persoon geopend.
Elke inbreuk op het onderhavige reglement en elke poging tot fraude of oneigenlijke toepassing
worden bestraft met een onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de identiteit en het adres van elke Deelnemer te
controleren wanneer hij dat nodig acht.
De volledige deelname-onkosten van deze Actie (internetverbinding,…) zijn volledig ten laste van de
Deelnemer. De Deelnemer heeft in geen geval het recht om van de Organisator betaling van de
gemaakte deelname-onkosten te eisen.
ARTIKEL 3 - Principe van de Actie
Deelnemen aan de Actie kan alleen via internet. Elk ander middel, inclusief de post, is uitgesloten.
Om deel te nemen aan de Actie moet de Deelnemer naar de Website gaan, zijn gegevens invullen en
twee vragen beantwoorden.
Elke Deelnemer moet persoonlijk deelnemen en mag geen gebruik maken van enige vorm van
geautomatiseerde bevraging of opzoeking, ook niet onrechtstreeks (hulp van software is
verboden). De Winnaar moet de eerste vraag juist beantwoord hebben en het meest juiste
antwoord voor de betrokken dag hebben gegeven. Bij gelijke stand tussen twee Deelnemers, krijgen
beide Deelnemers een bijkomende vraag waarop het antwoord beslissend is. De Winnaar ontvangt
een waardebon van €50 (incl. BTW) van Ici Paris XL. In totaal worden er 61 Ici Paris XL waardebons
verdeeld. Een Winnaar kan slechts aanspraak maken op één waardebon en kan niet opnieuw
deelnemen aan de Actie.
ARTIKEL 4. Een prijs per gezin
Er kan slechts een prijs per gezin worden gewonnen. Met gezin wordt het geheel van personen
bedoeld dat dezelfde woonplaats deelt. De Organisator behoudt zich het recht voor om de naleving
van dit artikel te controleren.
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ARTIKEL 5. Aanduiding van de Winnaars
De Winnaars van de Actie worden aangeduid op de wijze beschreven in artikel 3.
De Organisator verwittigt de Winnaars via het e-mailadres dat aan het deelnameformulier van de
Winnaar is gekoppeld. Als de winnaar niet reageert binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de
verzending van die e-mail, dan verliest de Winnaar zijn recht op de prijs en wordt er een andere
Winnaar aangeduid.
ARTIKEL 6 - Prijzen
6.1 Te winnen: Elke kalenderdag vanaf vrijdag 1 september 2017 om 10 uur tot en met maandag 31
oktober 2017 om 23.59 uur is er een waardebon van 50€ (incl BTW) van Ici Paris XL te winnen. In
totaal worden er 61 waardebons verdeeld. De Winnaar van een bepaalde kalenderdag wordt telkens
bepaald op de daaropvolgende werkdag en wordt diezelfde werkdag per mail op de hoogte
gebracht.
De waardebons zijn noch omwisselbaar, noch uitbetaalbaar in cash. De Winnaars kunnen geen
enkele tegenprestatie of financieel equivalent voor hun gewonnen prijs vragen. De Organisator
behoudt zich het exclusieve recht voor om de prijzen te wijzigen en te vervangen door gelijkaardige
toewijzingen of toewijzingen van een gelijke waarde.
6.2 Verzending
De waardebon wordt door de Organisator verstuurd naar het adres dat de Winnaar heeft vermeld
op het ogenblik van zijn deelname of in zijn antwoord op de kennisgevingsmail van de Organisator.
De verzending van de waardebon gebeurt binnen een termijn van maximaal zestig (60) dagen te
tellen vanaf de aankondiging aan de Winnaar dat hij gewonnen heeft.

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid
De Deelnemer die zich aanmeldt op de Website en deelneemt aan de Actie doet dat uitsluitend
onder zijn eigen verantwoordelijkheid.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden als de Deelnemer niet meer deelneemt, zijn
deelname onderbreekt of intrekt om redenen buiten de wil van de Organisator.
Door aan deze Actie deel te nemen aanvaardt en is de Deelnemer op de hoogte van de kenmerken
en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, de reactietijd om
gegevens te raadplegen, onderzoeken of over te brengen, de risico's op onderbrekingen en over het
algemeen de risico's die eigen zijn aan elke verbinding met en verzending via internet, de
afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en de risico's van
besmetting met mogelijke virussen die op het net circuleren.
De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer, doch geenszins
limitatief:
- de verzending en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op internet;
- het slecht functioneren van internet waardoor het goede verloop/de werking van de Actie wordt
verhinderd; - het gebrekkig functioneren van ontvangstapparatuur of communicatielijnen;
- het verlies van elektronische briefwisseling of briefwisseling op papier en meer in het algemeen
het verlies van om het even welke gegevens;
- transmissieproblemen;
- de werking van software;
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;
- schade aan de computer van een Deelnemer;
- technische, hardware- en softwaregebreken van welke aard ook die de mogelijkheid om aan de
Actie deel te nemen verhinderen of beperken of die het systeem van een Deelnemer beschadigen.
- storingen in de verdeling van de loten in het kader van de Actie en de mogelijke rechtstreekse of
onrechtstreekse schade als gevolg daarvan.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade
als gevolg van een onderbreking, een storing van welke aard en om welke reden ook of voor elke
rechtstreekse schade als gevolg van deelname aan de Actie. De Deelnemer staat zelf in voor het
nemen van alle gepaste maatregelen om zijn eigen gegevens en/of software die zijn opgeslagen op
zijn computerapparatuur te beschermen tegen elke mogelijke inbreuk.
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De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen aan de
uitgereikte prijzen of risico’s in verband met het transport van de prijzen, zoals verzendingen die
niet kunnen worden uitgevoerd omdat een Winnaar onvolledige of onjuiste gegevens heeft
meegedeeld. In dit laatste geval blijven de prijzen verworven door de Organisator zonder dat die
laatste daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 8 - Uitsluiting
Elke inbreuk op het onderhavige reglement en elke poging tot fraude of oneigenlijke toepassing
worden bestraft met een onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer.
De Organisator heeft bovendien het recht om de Actie volledig of gedeeltelijk stop te zetten als
blijkt dat er sprake is van fraude, onder welke vorm ook, en onder andere in elektronische vorm, in
het kader van de deelname aan de Actie of de aanduiding van de Winnaars. De Organisator behoudt
zich in dergelijke gevallen het recht voor om geen prijzen toe te kennen aan de fraudeurs en/of om
de fraudeplegers te vervolgen voor de bevoegde gerechtelijke instanties. De Organisator kan geen
enkele aansprakelijkheid ten laste worden gelegd ten aanzien van de Deelnemers in geval van
fraude.
Deelnemen met een of meerdere fictieve namen of onder de naam van derden, wordt beschouwd
als fraude. Deelnemen aan de Actie kan immers alleen met de eigen en unieke naam van de
Deelnemer.
ARTIKEL 9 - Toestemming
Door zijn deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer dit reglement uitdrukkelijk en zonder
voorbehoud. Hij aanvaardt de regels van het reglement en elke beslissing van de Organisator.
De Deelnemers geven de Organisator de toestemming om alle noodzakelijke controles met
betrekking tot hun identiteit, leeftijd en adres uit te voeren. Onjuiste gegevens leiden automatisch
tot uitsluiting van de Deelnemer aan de Actie.
ARTIKEL 10 - Wijziging van het reglement
De Organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen in geval van onvoorziene
omstandigheden of omstandigheden waarop hij geen vat heeft. Dit reglement kan kosteloos
geraadpleegd, gedownload en afgedrukt worden via de Website.
ARTIKEL 11 - Bescherming van de privacy
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
machtigt de Deelnemer de Organisator om de persoonsgegevens die hij heeft meegedeeld te
gebruiken voor reclame- of advertentiedoeleinden betreffende deze Actie, in België of in het
Groothertogdom Luxemburg.
De Winnaars aanvaarden om hun medewerking te verlenen aan diverse promotieacties, zonder dat
dit hun recht geeft op een vergoeding of voordelen in welke vorm dan ook anders dan de prijs.
De wet van 8 december 1992 verleent het recht op inzage en verbetering van de meegedeelde
persoonsgegevens. De Deelnemers en Winnaars hebben op elk ogenblik ook het recht om zich te
verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Zij dienen hiervoor
contact op te nemen met info.be@groupeseb.com.
Elke Deelnemer mag een aantal kennissen uitnodigen om deel te nemen aan de Actie. In dat geval
kan de Deelnemer in zijn hoedanigheid van bezitter en verantwoordelijke voor de verwerking van
de e-mailadressen van zijn kennissen, deze e-mailadressen rechtstreeks aan de Organisator
bezorgen zodat die laatste in naam van de Deelnemer een uitnodiging kan sturen om deel te nemen
aan de Actie.
De Deelnemer neemt de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van het e-mailadres van zijn
kennissen met het oog op de verzending van die uitnodiging, op zich. Hij verbindt zich tot het
bekomen van de uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de eigenaars van de emailadressen die hij aan de Organisator bezorgt.
De Organisator handelt alleen volgens de wil en in naam van de Deelnemer. Bijgevolg ontslaat de
Deelnemer de Organisator van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de e-mailadressen die hij
verschaft en met betrekking tot de verzending van een uitnodiging aan zijn kennissen.
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ARTIKEL 12: Bewijs
De Organisator heeft de noodzakelijke technische maatregelen genomen waarmee de deelname of
niet-deelname van een internetgebruiker kan worden bewezen. De Deelnemer gaat ermee akkoord
dat, met uitzondering van duidelijke fouten, de gegevens die in de informatiesystemen van de
Organisator zijn opgenomen op basis van het deelnameformulier dat de Deelnemer heeft ingevuld,
afdoende bewijs vormen met betrekking tot de inloggegevens en de informatie die tijdens de
computerverwerking voor de Actie werden gebruikt.
De Deelnemers verbinden zich ertoe de ontvankelijkheid, de geldigheid of de bewijskracht van deze
gegevens niet te betwisten, op welke grond dan ook..
Zo vormen de betreffende gegevens bewijzen en, als ze door de Organisator voorgelegd worden als
bewijsstukken, dan zijn ze ontvankelijk, geldig en tegenwerpelijk tussen de partijen op dezelfde
manier, in dezelfde omstandigheden en met dezelfde bewijskracht als ieder andere document dat
schriftelijk opgesteld, ontvangen of bewaard zou zijn.
ARTIKEL 13- Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Actie is onderworpen aan de bepalingen en van de wet- en regelgeving die geldt voor
wedstrijden op het Belgisch grondgebied of in het Groothertogdom Luxemburg, al naargelang de
woonplaats van de Deelnemer. Bij een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken te Nivelles bevoegd.
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