WEDSTRIJDREGLEMENT
WIN een keukenrobot, een van de 5 foodprocessors, een van de 10 staafmixers van Kenwood of een
van de 10 Gouden Bakboeken van Solo
WIN een klontje goud t.w.v. 5.000 euro aan het einde van de campagneperiode.

Artikel 1
Upfield Spreads Belgium NV (hierna "organisator" genoemd) met vennootschapszetel gelegen aan de
Keizer Karellaan 586/10, te B-1082 Brussel en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het
nr. 0629.992.828 organiseert een wedstrijd onder de naam "WIN een klontje goud t.w.v. 5.000 euro,
een van de 2 keukenmixers, een van de 5 braadpannen of een van de 10 Gouden Bakboeken van
Solo”
De deelname aan de wedstrijd gaat niet gepaard met een aankoopverplichting.

Artikel 2
De wedstrijd gaat van start op maandag 11 maart 2019 en loopt tot en met 1 december 2019.
De vijf stemrondes met een wedstrijd waarbij er telkens een aangepast prijzenpakket te winnen is,
hebben een specifieke looptijd.
Stemronde 1: van 11/03/2019 tot en met 28/04/2019
Stemronde 2: van 29/04/2019 tot en met 16/06/2019
Stemronde 3: van 17/06/2019 tot en met 01/09/2019
Stemronde 4: van 02/09/2019 tot en met 27/10/2019
Stemronde 5: van 28/10/2019 tot en met 01/12/2019
De wedstrijd om een klontje goud t.w.v. € 5.000 te winnen loopt gedurende de gehele
campagneperiode, van maandag 11 maart 2019 tot en met 1 december 2019.
De datum van de elektronische ontvangst op de site zal gelden als bewijs. De wedstrijd staat enkel
open voor fysieke personen, die minstens 18 jaar zijn en wonen in België. Personeelsleden van
Upfield Spreads Belgium NV en de betrokken promotieagentschappen kunnen niet deelnemen. Ook
hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen)
kunnen niet deelnemen.

Artikel 3
Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijd via www.solo.be. Per stemronde kan er één keer
deelgenomen worden per e-mailadres. Met de unieke codes, vermeld op de deelnemende Soloverpakkingen (Solo Bakken en Braden 500g, Solo Bakken en Braden 1kg, Solo Bakken en Braden
250gram en Solo Patisserie) kan er meermaals aan elke wedstrijdronde deelgenomen worden.
Om kans te maken op een van de prijzen uit het prijzenpakket dient de deelnemer de wedstrijdvraag
en de eerste schiftingsvraag in te vullen van de desbetreffende stemronde.

Om kans te maken op het klontje goud t.w.v. 5.000 euro dient de deelnemer de tweede
schiftingsvraag in te vullen. Dat kan tijdens elke deelname aan een wedstrijdronde.
Daarnaast dient de deelnemer ook zijn/haar persoonlijke gegevens en e-mailadres in te geven.

Artikel 4
De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste
van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen
van de organisator.

Artikel 5
De prijzenpot voor stemronde 2 omvat een keukenrobot, een van de 5 foodprocessors, een van de
10 staafmixers van Kenwood of een van de 10 Gouden Bakboeken van Solo
De hoofdprijs op het einde van de campagneperiode op 1 december 2019 is een klontje goud t.w.v.
5.000 euro.

Artikel 6
Aan de hand van de combinatie van een correct antwoord op de wedstrijdvraag en de beste gokken
op de eerste schiftingsvraag worden op het einde van deze stemronde de winnaars bepaald van de
prijzen uit het prijzenpakket dat in er deze stemronde te winnen was.
De winnaar van het klontje goud t.w.v. € 5.000 wordt bepaald op basis van de beste gok op de
tweede schiftingsvraag. Deze selectie gebeurt na afloop van de 5 stemrondes, op 1 december 2019.
Alle geselecteerde winnaars moeten aan de voorwaarden van het huidige reglement voldoen.

Artikel 7
Er wordt per stemronde slechts 1 prijs per adres, per familie, per IP-adres toegekend. Elke deelnemer
die de tweede schiftingsvraag invult, maakt bovendien kans op het klontje goud t.w.v. € 5.000 na
afloop van de 5 stemrondes.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die
aan de wedstrijd deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of
feitelijke vereniging, zij het door op de ene of andere manier samen te werken om zijn kansen om te
winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd worden uitgesloten. Dezelfde maatregel zal getroffen
worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt, onder meer het gebruik
van een informaticaprogramma, of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn
kansen om te winnen te verhogen.

Artikel 8

Upfield Spreads Belgium NV kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden
georganiseerd door Upfield Spreads Belgium NV voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van
inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een
deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

Artikel 9
De winnaars worden persoonlijk verwittigd. De prijs wordt in geen geval omgeruild voor andere
goederen of tegen een geldwaarde. De winnaars aanvaarden dat het adres voor identificatie van de
winnaar wordt gebruikt.
De prijzen gewonnen tijdens de stemrondes worden per post opgestuurd naar de winnaars. De
winnaar van het klontje goud t.w.v. € 5.000 krijgt zijn prijs persoonlijk aan huis bezorgd.

Artikel 10
Upfield Spreads NV maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.
Upfield Spreads NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade
die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet
aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 11
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site
en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele
incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of
softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Artikel 12
De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze
actie of aan zijn verloop en/of aan het reglement indien onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil
om dit rechtvaardigen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen
buiten zijn wil om, de wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk
geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden.
Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 13
De door de deelnemer meegedeelde persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt om de
deelnemer op de hoogte te brengen als hij/zij winnaar is van één van de prijzen. Zonder een actieve
consent voor één van onze nieuwsbrieven, zullen deze gegevens niet gebruikt worden voor
commerciële doeleinden.

Artikel 14
Het wedstrijdreglement staat ter beschikking op de landingspagina van de wedstrijd.

Artikel 15
Door hun deelname aan deze wedstrijd, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden voorzien
in dit reglement. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het
mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen
voorwerp uitmaken van betwisting. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval
van betwistingen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel bevoegd.
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