
WEDSTRIJDREGLEMENT 

Artikel 1 

De firma iglo Belgium N.V., met zetel gevestigd te 1620 Drogenbos, Technocentre 

Building C, Humaniteitslaan 235, organiseert een wedstrijd waarbij 2000 diepvries 
tassen kunnen worden gewonnen. Voor meer details terzake de aangeboden prijzen, 
wordt verwezen naar artikel 6 hierna.  

Deze wedstrijd is een wedstrijd zonder aankoopverplichting.  

iglo Belgium organiseert deze wedstrijd in samenwerking met HighCo Data Belux. 

De wedstrijd is niet verbonden aan Facebook, Instagram of enig ander platform voor 
sociale media en wordt niet gesponsord of georganiseerd door Facebook, Instagram 
of enig ander platform voor sociale media. 

Artikel 2  

Deelname aan de wedstrijd is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen 
(minstens 18 jaar oud) wonende in België of in het Groot-Hertogdom Luxemburg. De 
andere personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.  
De medewerkers en personeelsleden van iglo Belgium en van de betrokken 
promotieagentschappen, alsook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin 
of personen die samenwonen op éénzelfde adres) zijn tevens uitgesloten van 
deelname aan deze wedstrijd. 

Worden ook nog uitgesloten van deelname, alle personen die in georganiseerd 
verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op 
enige andere wijze samenwerken met het oog op de verhoging van de winstkansen. 
Worden tenslotte eveneens uitgesloten van deelname, alle personen die een truc, list 
of kunstgreep gebruiken, zoals onder meer het gebruik van een gespecialiseerd 
informaticaprogramma, of op eender welke onrechtmatige of frauduleuze manier 
deelnemen met het oog op de verhoging van de winstkansen.  

Artikel 3  

De wedstrijd wordt aangekondigd via verschillende media en via de packs van enkele 
producten beschikbaar in winkels. 
Deelname aan deze wedstrijd is enkel mogelijk door het invullen van het online 
deelnemingsformulier op de website www.promolife.be/sustainableocean/nl . 
Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer op de wedstrijd 
verbonden website twee vragen en een schiftingsvraag beantwoorden. Tevens moet 
hij de gevraagde informatie op het online-formulier correct invullen: zijn/haar 
volledige naam, voornaam, adres, e-mailadres indien hij er een heeft, taal en 
telefoonnummer. Dit is de enige geldige manier van deelname aan de wedstrijd. 
Geen enkel antwoord verzonden of afgeleverd via enig ander middel of op enige 
andere wijze zal in aanmerking worden genomen.  

http://www.promolife.be/sustainableocean/nl


Artikel 4  

De wedstrijd loopt van 01/08/2019 tot 31/10/2019 om middernacht. 
Deelnemingsformulieren verstuurd vóór 01/08/2019 of na 31/10/2019 zullen niet in 
aanmerking worden genomen. Onvolledige deelnemingsformulieren worden niet in 
aanmerking genomen.  

Artikel 5  

Om als winnaar in aanmerking te komen, moet u in principe alle wedstrijdvragen 
correct hebben beantwoord, evenals de schiftingsvraag.  
Bij gebrek aan voldoende juiste antwoorden op de schiftingsvraag voor het 
toekennen van alle prijzen voorzien in artikel 6, worden de winnaars bepaald op 
basis van het getal dat het dichtste bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag ligt, 
waarbij het dichtsbijgelegen getal dat hoger is dan het juiste antwoord voorrang heeft 
op het dichtsbijgelegen getal dat lager is dan het juiste antwoord.  
Bij gebrek aan voldoende juiste antwoorden op de wedstrijdvragen voor het 
toekennen van alle prijzen voorzien in artikel 6, zal tussen de personen die minstens 
één van de twee wedstrijdvragen correct hebben beantwoord, de schiftingsvraag 
bepalend zijn voor de aanduiding van de winnaars. 
 
Bij ex-aequo’s zullen de personen die als eerste hun deelnemingsformulieren hebben 
teruggestuurd, als winnaars worden aangeduid. De ontvangen 
deelnemingsformulieren worden gecontroleerd en pas na afloop van de wedstrijd 
worden de winnaars bepaald onder toezicht van HighCo Data Belux. Zijn 
beslissingen zijn definitief en onherroepelijk, en niet vatbaar voor enige betwisting. 
 
De deelnemers zijn zich ervan bewust dat de mogelijkheid tot het behalen van de 
prijzen afhangt van hun intellectuele bekwaamheid en hun snelheid tot het 
beantwoorden van de wedstrijdvragen en schiftingsvraag. Zij beseffen aldus dat het 
mogelijk is dat zij geen prijs winnen, hoewel zij alle vragen juist hebben beantwoord, 
en dit omdat zij niet bij de snelste waren bij het terugsturen van de 
deelnemingsformulieren.  
De winnaars zullen binnen de maand na afloop van de wedstrijd schriftelijk bericht 
krijgen van de gewonnen prijs op het e-mailadres of adres dat zij op het 
deelnemingsformulier hebben opgegeven.  
  

De prijzen zullen op het adres van de winnaars opgegeven in hun 
deelnemingsformulier worden afgeleverd. Indien de pakketten binnen de 6 maanden 
na contactname met de winnaars door iglo Belgium niet konden worden afgeleverd, 
om redenen te wijten aan de winnaar, zal het recht van de winnaar op de gewonnen 
prijs automatisch en van rechtswege vervallen en zal hij geen recht hebben op enige 
andere prijs of enige compensatie of vergoeding.  

Artikel 6  

Bij deze wedstrijd zijn aldus de volgende prijzen te winnen:  

- 2000 x een diepvriestas 



De prijzen kunnen in geen geval worden omgeruild of ingeruild tegen hun waarde in 
speciën.  

Artikel 7  

iglo Belgium behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit eisen, het 
reglement of de wedstrijd te verkorten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren 
zonder dat hierdoor haar aansprakelijkheid in het geding komt. Het aangepaste 
reglement zal zij dan via de in artikel 9 bepaalde website bekendmaken.  
iglo Belgium, behalve in geval van bedrog of zware fout in hun hoofde, elke 
aansprakelijkheid af voor gebreken of problemen, met de technische infrastructuur of 
andere, die het goede verloop van de wedstrijd zouden verhinderen.  
Verder kan de aansprakelijkheid van iglo Belgium en HighCo Data Belux niet worden 
ingeroepen bij problemen met verzending, toekomen of verlies van gewone post.  
Zij kunnen evenmin verantwoordelijk worden geacht voor de kwaliteit van de prijzen. 
Meer in het algemeen kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
schade of kosten, van welke aard ook, die het rechtstreekse of onrechtstreekse 
gevolg zijn van de deelname aan de wedstrijd of van de toegekende prijzen.  

 

Artikel 8  

Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend. Alle 
prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet doorgegeven of verkocht worden aan 
derden.  
Indien het adres of e-mailadres van de deelnemers tijdens de looptijd van de 
wedstrijd en voor de toekenning van de prijzen wijzigt, komt het aan de deelnemers 
toe om iglo Belgium daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen door het 
verzenden van hun nieuw e-mailadres of adres naar het e-mailadres 
careline_be@iglo.com of het adres van iglo Belgium vermeld in artikel 1. 

Artikel 9  

Het wedstrijdreglement is op de site www.promolife.be/sustainableocean/nl 
beschikbaar. 

Artikel 10  

Door zijn of haar deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer in te stemmen 
met alle punten van het reglement en met de beslissingen van de organisatoren. Er 
wordt geen enkele betwisting over vragen en antwoorden van deze wedstrijd 
aanvaard. Er wordt geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd 
over de vragen of antwoorden van deze wedstrijd. Geen enkele mondelinge of 
schriftelijke vraag over de wedstrijd zal worden beantwoord. De organisatoren 
behouden zich het recht voor om een deelnemer onmiddellijk uit te sluiten in geval 
van vermoeden van bedrog. Een tikfout, drukfout, fout in de lay-out of andere 
vergelijkbare fout kan in geen enkel geval aanleiding vormen voor schadevergoeding 
of enige andere verplichting vanwege de organisatoren. De organisatoren 

mailto:careline_be@iglo.com
http://www.promolife.be/sustainableocean/nl


behandelen en beslissen in alle redelijkheid over elk onvoorzien geval. Hun 
beslissing is altijd bindend.  

Door deel te nemen aan de wedstrijd, zijn Facebook, Instagram en andere sociale 
mediaplatforms die deze wedstrijd promoten, vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid 
in verband met de wedstrijd. 

Artikel 11  

De persoonsgegevens van de deelnemer die door hem worden meegedeeld worden 
verwerkt door Belgium N.V., Techno Center – Gebouw C, Humaniteitslaan 235, 1620 
Drogenbos, om de winnaars van de wedstrijd te selecteren, te contacteren en voor 
het beheer van de Wedstrijd.  

De verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers is noodzakelijk voor de 
uitvoering van het wedstrijdcontract met iglo Belgium (artikel 6.1. c) AVG).  

Er worden geen gegevens verzameld voor marketingdoeleinden. 

iglo Belgium kan de persoonsgegevens van de winnaar in het kader van voormelde 
doeleinden delen met rechtstreekse commerciële partners die instaan voor de 
uitvoering van de Prijs van de wedstrijd, alsook met andere entiteiten van de iglo/ 
Nomad Foods groep.  

De Deelnemer kan te allen tijde zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens 
intrekken en zich tegen elk ander gebruik van zijn gegevens verzetten. In geval van 
intrekking of verzet, wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd. De intrekking 
of oppositie moet worden uitgeschreven en verzonden naar e-mail: 
careline_be@iglo.com of naar het postadres van iglo Belgium zoals vermeld in artikel 
1. Na ontvangst van de intrekking of oppositie worden de persoonsgegevens van de 
Deelnemer niet langer verwerkt of gebruikt en onmiddellijk verwijderd. In 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen kan de deelnemer altijd informatie 
verkrijgen over de opgeslagen persoonlijke gegevens van Iglo Belgium. Als de 
deelnemer om dergelijke informatie vraagt, neem dan contact op met e-mail: 
careline_be@iglo.com of het postadres van iglo Belgium vermeld in artikel 1. 

De persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 6 weken na verloop 
van de wedstrijd. De persoonsgegevens van de deelnemers die de Prijs wint worden 
bewaard gedurende een periode van maximum 1 jaar na het einde van de wedstrijd 
(tenzij een geschil rijst met betrekking tot deze wedstrijd; desgevallend zullen de 
gegevens worden bewaard tot het geschil wordt opgelost). 

Indien een persoon niet tevreden is over de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens door iglo Belgium en als zij meent dat contact met iglo Belgium 
het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving het recht om een klacht in te 
dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, 
http://www.privacycommission.be/  

Artikel 12  

http://www.privacycommission.be/


In geval van betwistingen inzake deze wedstrijd of de toegekende prijzen zijn de 
rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd. Belgisch recht zal uitsluitend van 
toepassing zijn.  
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