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Règlement de concours : #Barillappetito
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door
Emakina

NV,

gevestigd

te

1170

Brussel

Middleburgstraat

64A,

met

ondernemingsnummer, 463.478.965 hierna te noemen: “Emakina”.

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke
vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.
3. Medewerkers en personeel van Emakina en van deelnemende winkels die
betrokken zijn bij deze wedstrijd en door Emakina ingeschakelde derde(n) zijn
uitgesloten van deelname.
4. Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
5. 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 verhoging van winstkansen of die door Emakina van fraude verdacht
worden zijn uitgesloten van deelname.
6. Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs van hun identiteit
voor te leggen opdat Emakina mogelijke misbruiken kan controleren en indien
nodig kan sanctioneren.

Artikel 2 Persoonsgegevens

1. Om mee te doen aan de wedstrijd kan er gevraagd worden naar bepaalde
persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.).
2. Door deel te nemen, garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens correct,
up-to-date en volledig zijn. Emakina is niet verantwoordelijk indien er door de

Document réalisé par Emakina

22/08/16

deelnemer onjuiste / niet actuele / onvolledige gegevens gecommuniceerd
werden.
3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze
privacyverklaring, te vinden op XXX

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze wedstrijd loopt van 4/10/2016 tot en met 11/10/2016 om middernacht.
2. De wedstrijd vindt plaats in
2.1 Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer:
a) Deel op je Facebookprofiel je favoriete pastagerecht met een foto, en
vertel erbij waarom dit je favoriet is.
b) Tag daarbij Een lepeltje lekkers (@eenlepeltjelekkers.be), vermeld
#metbarillanaaritalië en zorg dat de privacy van dit bericht op
"openbaar" is ingesteld.
c) Schrijf je in op de mailinglijst van Een lepeltje lekkers (als dat nog
niet gebeurd is).

3. Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen, namelijk met
unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen
worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag ook niet met
meerdere/verschillende

emailadressen,

Facebook

en

Instagram

profielen,

geboortedatums en/of met meerdere andere unieke persoonlijke gegevens
deelnemen. Emakina behoudt zich het recht voor, om voor enig welke reden dan
ook, deelnames die zij frauduleus acht te verwerpen of te beperken tot één
enkele geldige deelname zonder zich hiervoor te moeten rechtvaardigen en
zonder mogelijkheid tot beroep voor de uitgesloten deelnemer.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. De winnaars zijn diegenen die door een deskundige jury worden uitgekozen op
basis van de originaliteit van de ingrediënten en de inventiviteit en creativiteit
van de foto. De jury is samengesteld uit medewerkers van Emakina en Een
lepeltje lekkers.
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2. Met de winnaars van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden
opgenomen via e-mail/Facebook voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is
dat de winnaars op andere wijze worden bekendgemaakt (bijvoorbeeld op een
website of via Facebook).
3. Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken
te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname vanuit Emakina,
ondanks het feit dat Emakina het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te
bereiken, dan kan Emakina daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Indien een prijs buiten de schuld van Emakina niet binnen 3 maanden na einde
van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar
zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Emakina.
5. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden
gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen

1. De te winnen prijzen zijn de volgende: 3 Barilla-smartboxes, elk goed voor 2
overnachtingen met ontbijt en 1 diner, voor 2 personen, geldig tot 31/12/2016.
2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet
vervangbaar, omruilbaar of inwisselbaar voor geld.
3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan
Emakina.

Article 6 : Responsabilité et garantie

1. Vous reconnaissez que la participation au concours se fait entièrement à vos
propres risques. Aucune indemnisation ou autre compensation ne pourra être
demandée à Emakina.
2. Si dans le cadre de ce concours, il vous est demandé de transmettre,
uploader, enregistrer ou autrement communiquer une contribution, vous
garantissez que cet envoi / cette contribution ne porte atteinte à aucun droit
(de propriété intellectuelle) de tiers et n’est en aucune façon illicite et vous
garantissez Emakina contre toute réclamation de tiers à cet égard.
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3. Emakina ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d’éventuels
frais engendrés d’accidents ou, de dommage(s) direct(s) ou indirect(s)
quelconque(s) survenus suite à la participation au présent concours et/ou à
l’attribution des prix.
4. Emakina n’est responsable pour aucun dommage direct et/ou indirect en
rapport avec le présent concours, y compris concernant (sans y être limité): les prix qu’elle distribue; - l’adaptation, l’interruption ou la fin du concours
et/ou l’adaptation des prix; - l’utilisation illicite de ses systèmes par un tiers.
5. Dans la mesure où la détermination des gagnants se fait exclusivement sur la
base d’un procédé informatique, les participants sont conscients et acceptent
que l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’une défaillance des
réseaux, de pertes, de retards ou manquements techniques occasionnés par
l’Internet ou les prestataires techniques qui interviennent dans la transmission
des formulaires et l’hébergement du site web. Si le concours doit être reporté,
annulé, interrompu en tout ou en partie pour des raisons indépendantes de la
volonté d’Emakina, cette dernière n’assumera aucune responsabilité de
quelque nature que ce soit.

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking
1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins
een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen
eigendom van Emakina en doen de deelnemers volledig afstand van al hun
rechten hierop, inclusief auteursrechten.
2. Emakina

behoudt

zich

het

recht

voor om

naar eigen

inzicht

deze

inzending/bijdrage aan te passen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen,
zonder dit (vooraf) aan je te melden.
3. Je

verleent hierbij aan Emakina het eeuwigdurende

recht om jouw

inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, onbeperkt te gebruiken voor
welk medium dan ook, zonder dat hiervoor een vergoeding moet worden
verleend. Emakina is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden.
4. Elke inzending die opgeladen wordt door een deelnemer, zal door Emakina
onbeperkt, om het even wanneer, zonder voorafgaande toestemming of
inlichting en zonder financiële vergoeding of compensatie van enige aard aan de
deelnemer toe gebruikt kunnen worden.
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5. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Emakina hierbij toestemming om
jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de
prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden
met deze actie, zonder compensatie.
6. Bijkomende restricties omtrent opladingen `
Het is onder meer verboden om in het kader van deze wedstrijd:
(a) foto’s op te laden die onwettig zijn, beledigend, lasterlijk, obsceen of
bedreigend van aard, of die om andere redenen kunnen leiden tot irritatie,
ongemak of onnodige onrust;
(b) foto’s op te laden die een inbreuk plegen op de privacy van anderen;
(c) foto’s op te laden waarin personen herkenbaar zijn en die daarvoor geen
toestemming hebben gegeven;
(d) computervirussen of andere schadelijke bestanden of programma's te
plaatsen, verspreiden of op te laden;
(e) foto’s op te laden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten
(zoals auteursrechten en merkrechten) van derde(n);
(f) advertenties of ander commercieel materiaal met het oog op publiciteit,
promotie en/of reclame te uploaden;
(g) links te plaatsen met het doel om bepaalde websites, MSN Groups en
dergelijke te promoten;
(h) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, junkmail, spam of andere
ongewenste berichten te plaatsen, te verspreiden of op te laden

Artikel 8 Rechten Emakina
1. Emakina behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te
beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of
enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder
opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Emakina hiervoor
aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Emakina behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken
en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te
wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit
vereisen, zonder dat Emakina hiervoor aansprakelijk zal zijn.
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3. Het is niet mogelijk voor Emakina om vooraf alle inzendingen/bijdragen te
screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw
inzending, behoudt Emakina zich het recht voor om jouw naam en adres, indien
zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 9 Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons
op via info@eenlepeltjelekkers.be

Artikel 10 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij
adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze wedstrijd zijn de Emakina gebruiksvoorwaarden en Emakina
privacyverklaring van toepassing.
3. Deelname aan deze westrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van
dit wedstrijdreglemen, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die
noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Op deze voorwaarden is
Belgisch recht van toepassing.
4. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden
met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
te Brussel.

