
 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT  
“Win your True Pleasure” 
 
Artikel 1: Organisatie  
 
1.1. De wedstrijd “Win your True Pleasure” (hierna ‘de wedstrijd’ genoemd) is een 
wedstrijd georganiseerd door Mondelez Services Belgium bvba  (hierna ‘de organisator’ 
genoemd) met hoofdkantoor te 2800 MECHELEN, Stationsstraat 100.  
 
1.2. De deelname aan de wedstrijd is zonder aankoopverplichting. 
 
1.3. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke 
aanvaarding van de bepalingen van dit reglement, met inbegrip van eventuele wijzigingen 
die later nodig kunnen zijn, in overeenstemming met artikel 9.4.  
 
Artikel 2: Deelnamevoorwaarden  
 
2.1. Iedere natuurlijke, meerderjarige persoon waarvan de woonplaats in België of 
Luxemburg is mag aan deze wedstrijd deelnemen. 
 
2.2. De personeelsleden van de organisator en de ontwerp- en reclamebureaus die aan de 
organisatie van deze wedstrijd hebben meegewerkt, evenals hun familieleden, mogen niet  
aan de wedstrijd deelnemen.  
 
2.3. Alle personen die direct of indirect meewerken door middel van een juridische 
vereniging, of anderszins op een andere manier om hun kansen op succes te vergroten, zijn 
eveneens uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 
 
2.4. De organisator behoudt zich het recht voor om een audit uit te voeren voor de 
toepassing van dit artikel. 
 
2.5. De organisator behoudt zich het recht voor om iedereen die heeft geprobeerd vals te 
spelen, heeft geprobeerd het goede verloop van de wedstrijd te verstoren of die dit  
reglement niet heeft nageleefd, uit te sluiten. In dit geval kan de winnaar geen aanspraak 
maken op een prijs.  
 
Artikel 3: Looptijd 
 
3.1. De wedstrijd begint op 02/03/2015 om 00:00. 
 
3.2. Het einde is voorzien op 30/06/2015 om 23:59. 
 
Artikel 4: Prijs 
 
4.1. De te winnen prijzen van de gehele wedstrijd zijn: 10 unieke ervaringen (voor telkens 
één persoon), hierna “True Pleasure”. Deze ervaringen zijn gebaseerd op door de winnaars 
gedeelde True Pleasure op www.truepleasure.cotedor.be. De organisator stelt een firma aan 
die contact zal opnemen met de winnaars om samen de voorwaarden van de ervaring te 
bepalen. 
 

http://www.truepleasure.cotedor./


 

 

 
4.2. De organisator is verantwoordelijk voor de uitwerking van de True Pleasure ervaring. De 
organisator heeft het recht om de voorwaarden te bepalen voor de uitwerking van deze 
True Pleasure zodat deze haalbaar is, zowel financieel, naar veiligheid als binnen een 
redelijke timing.  
 
4.3. De winnaars moeten meerderjarig zijn op de dag van deelname aan wedstrijd. 
 
4.4. De prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en kan in geen geval worden ingeruild, zelfs 
niet tegen een waarde in geld of tegen andere goederen of diensten in het algemeen. 
 
4.5. De organisator behoudt zich het recht om de prijs te vervangen door een andere prijs 
van gelijke waarde en met vergelijkbare kenmerken als de omstandigheden dat vereisen. 
Zijn verantwoordelijkheid kan daardoor niet worden ingeschakeld.  
 
4.6. De organisatie en de follow-up valt volledig onder de verantwoordelijkheid van 
Mondelez Belgium Services bvba, onverminderd artikel 8. 
 
4.7. De organisator bepaalt wanneer een winnaar gekozen wordt. De laatste winnaar wordt 
ten laatste 15 juli 2015 gecontacteerd. 
 
 
Artikel 5: Deelnamewijze  
 
5.1. Deelname aan de wedstrijd zal uitsluitend gebeuren via de wedstrijdpagina 
www.truepleasure.cotedor.be . Deelname op enige andere wijze van communicatie zal niet 
in rekening worden genomen bij het bepalen van de winnaars. 
 
5.2. Om effectief deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer op de 
wedstrijdpagina: 
 

 Een foto uploaden die de True Pleasure van de deelnemer uitbeeldt EN een titel 
geven aan deze True Pleasure  

OF 
 Een tekst schrijven die de True Pleasure van de deelnemer omschrijft EN hieraan 

een titel geven aan deze True Pleasure 
OF  
 Een foto uploaden die de True Pleasure van de deelnemer uitbeeldt EN een tekst 

schrijven die de True Pleasure van de deelnemer omschrijft EN hieraan een titel 
geven aan deze True Pleasure 
 

Onverminderd de bepalingen in artikel 8, zal de organisator niet aansprakelijk zijn voor enig 
verlies van gegevens of vertragingen veroorzaakt door internet service providers.  
 
5.3. De deelnemers hebben het recht om maximaal twee keer deel te nemen aan deze 
wedstrijd. Indien er meerdere deelnames per deelnemer plaatsvinden, zal hier in geen enkel 
geval rekening mee gehouden worden. 
 
5.4. Seksueel getinte, racistische, discriminerende of mogelijk kwetsende inzendingen zullen, 
zonder overleg met de deelnemer, worden verwijderd.  
 

http://www.truepleasure.cotedor.be/


 

 

5.5. Aansluitingskosten voor internet en andere kosten zullen volledig voor rekening zijn van 
de deelnemer. In ieder geval kan de deelnemer nooit verzoeken aan de organisator om 
vergoeding van deze kosten. 
 
5.6. Er mag niet worden deelgenomen met behulp van andere programma’s dan het 
programma van de website. Dit programma wijzigen/aanpassen is niet toegelaten en heeft 
uitsluiting van de betrokken deelnemers tot gevolg. 
 
Artikel 6: Bepaling van de winnaars  
 
6.1. De wedstrijd zal in totaal 10 winnaars hebben gedurende de duur van de campagne. 
 
6.2. De winnaars van de wedstrijd worden door een jury gekozen op basis van de kwaliteit 
en originaliteit van hun “True Pleasure”.  
Het delen van de deelname op Facebook en het aantal verzamelde likes zal de beslissing van 
de jury beïnvloeden. De kwaliteit van de deelname blijft echter het belangrijkste 
beslissingscriterium voor de jury. 
 
De factoren waarmee rekening gehouden wordt om de kwaliteit te beoordelen zijn: 

- Persoonlijke eigenheid van de ingezonden « True Pleasure » 
- Passioneel karakter en diepgaandheid van de ingezonden « True Pleasure » 
- Persoonlijk karakter van de ingezonden tekst of foto 
- Kwaliteit en originaliteit van de ingezonden tekst of foto 
- Enthousiasme waarvan de ingezonden tekst of foto getuigt  

 
6.3. De beslissing van de organisator bij het bepalen van de winnaars is definitief en zijn niet  
vatbaar voor beroep. 
 
6.4. Er kan tijdens de volledige looptijd van de wedstrijd per gezin (zelfde familienaam, 
zelfde adres en/of zelfde e-mailadres) slechts één prijs worden gewonnen.  
 
Artikel 7: Prijsuitreiking  
 
7.1. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht  per e-mail op het emailadres 
vermeld tijdens de registratie. 
 
Als de winnaar niet op de e-mail reageert en/of niet terugbelt binnen 14 dagen na 
verzending van de e-mail (op het e-mailadres of op het in de e-mail vermelde 
telefoonnummer), zal ervan worden uitgegaan dat hij van zijn prijs afziet, zonder 
mogelijkheid tot verhaal.  
 
7.2. De organisator en het reclamebureau Strategie zullen in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld in geval van niet-ontvangst van de e-mail, om welke reden dan ook. 
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid 
 
8.1. De organisator en het reclamebureau Strategie wijzen elke aansprakelijkheid van de 
hand - en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld - voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade mocht de wedstrijd door overmacht en/of een gebeurtenis buiten 
hun wil om worden geannuleerd, gewijzigd, onderbroken of uitgesteld.  
 



 

 

8.2. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitsluiting van deelnemers 
en / of in geval van ontneming van de winnaars hun prijs  omwille van een schending van de 
voorwaarden vervat in dit wedstrijd reglement. 
 
8.3. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade die wordt geleden door een verbinding met haar website.  
 
Surfen naar de website www.truepleasure.cotedor.be en deelnemen aan de wedstrijd doen 
de deelnemers volledig op eigen verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer dient de nodige 
maatregelen te treffen om de data en/of de software op zijn computer en/of site te 
beschermen tegen mogelijke aanvallen. 
 
8.4. De organisator is niet aansprakelijk in geval van onbeschikbaarheid van de website 
www.truepleasure.cotedor.be, evenmin voor het slecht functioneren van het 
Internetnetwerk, onderbrekingen, vertragingen van overdracht van gegevens, 
computerstoringen of een ander probleem met betrekking tot communicatienetwerken, 
servers en ISP's. 
 
8.5. De organisator is niet aansprakelijk voor ontevredenheid tijdens of na de ontvangst van 
de prijs.  
 
8.6. De organisator behoudt zich in ieder geval het recht voor om iedere aangekondigde 
datum te verschuiven naar een later tijdstip.  
 
Artikel 9: Aanvaarding van het reglement  
 
9.1. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding 
van de bepalingen van dit  reglement, met inbegrip van eventuele wijzigingen die later nodig  
kunnen zijn, in overeenstemming met artikel 9.4.  
 
9.2. Dit wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd op de website 
truepleasure.cotedor.be of worden verkregen op eenvoudig verzoek, gericht aan:  
 
Côte d’Or True Pleasure 
Mondelez Belgium Services BVBA  
Stationsstraat 100 
2800 Mechelen 
 
Dit verzoek moet samen met een voorgeadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe 
(met vermelding van de juiste naam en adresgegevens van de deelnemer) opgestuurd 
worden.  
 
9.3. Iedere vorm van correspondentie of communicatie over deze wedstrijd (per brief, fax, 
email of telefoon), tenzij het versturen van dit reglement en de uitwisselingen met de 
winnaars, is uitgesloten.  
 
9.4. De organisator mag het reglement te allen tijde wijzigen en hoeft dit dan gewoonweg 
op de website www.truepleasure.cotedor.be te vermelden. Op deelnemers die al aan de 
wedstrijd hadden deelgenomen vóór de eventuele wijziging van de voorwaarden van de 
koopactie, blijven de ‘oude’ voorwaarden van toepassing en gelden de gewijzigde 
voorwaarden niet.  

http://www.truepleasure.cotedor.be/
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9.5. Met betwistingen die betrekking hebben op dit reglement zal geen rekening worden 
gehouden.  
 
9.6. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en 
hem de gewonnen prijs te ontnemen indien de deelnemer de regels niet respecteert, de 
goede verloop van de wedstrijd verstoort of zich niet aan het reglement houdt. 
 
9.7. Op dit reglement is het Belgische recht van toepassing. 
 
9.8. Voor geschillen die verband houden met de toepassing van dit reglement is alleen de 
rechtbank van Brussel bevoegd.  
 
Artikel 10: Bescherming van de persoonsgegevens 
 
10.1. De persoonsgegevens zijn bestemd voor de organisator. 
 
10.2. Door het uploaden van de foto, geeft de deelnemer aan dat hij/zij akkoord is dat 
zijn/haar voornaam en gemeente gecommuniceerd zal worden bij de foto/tekst in de 
fotogalerij. De deelnemer heeft het recht om deze gegevens te laten verwijderen, zonder 
enig gevolg op zijn/haar winkansen. Door zijn foto of tekst in te zenden geeft de deelnemer 
zijn akkoord om zijn voornaam en gemeente te gebruiken op de pagina’s van de website 
waarin de laatste 10 deelnames vertoond worden, op de inspiratiepagina van website en in 
geval van winst op de winnaarspagina. De deelnemer heeft het recht om te verzoeken om 
zijn persoonlijke gegevens niet te gebruiken zonder dat dit een impact zal hebben op zijn 
winstkans. 
 
10.3. De persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het communiceren van de 
resultaten van de wedstrijd en om de winnaars te informeren. De persoonsgegevens zullen 
voor geen andere doeleinden gebruikt worden tenzij via opt-in anders aangegeven wordt 
door de consument.  
 
10.4. De deelnemers hebben het recht om zich te verzetten tegen verwerking van hun 
persoonsgegevens, toegang verzoeken tot de gegevens en het verzoek tot correcties. 
 
Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij: 

 
Mondelez Services Belgium BVBA  
Stationsstraat 100 
2800 Mechelen 
 
 

 
 


