WEDSTRIJDREGLEMENT 2021
Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die de wedstrijdpagina “Bedank jouw favoriete
Buurtsuper” op Superbuurt.be bezoekt. Deelnemen kan enkel onder persoonlijke naam gedaan
worden en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het onderstaande wedstrijdreglement.
Elke deelnemer schrijft zich in met een uniek e-mailadres.
De wedstrijd is geldig vanaf 1 september 2021 tot en met 31 oktober 2021.
Artikel 1 - Deelname aan de wedstrijd
Buurtsuper.be, met maatschappelijke zetel gevestigd te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0410.339.296 ("de
organisator") organiseert een wedstrijd waarbij de consument in het bezit moet zijn van een uniek
eigen e-mailadres.
De wedstrijd staat open voor iedere persoon die zijn woonplaats in België heeft en minstens 18 jaar
oud is. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of voogd.
De volgende personen mogen niet deelnemen:
●

personen die meewerken in een georganiseerd verband, of in het kader van een juridische of
feitelijke vereniging, of op om het even welke andere manier, met het oog om hun
slaagkansen te vergroten.

Worden nietig verklaard:
●
●
●
●

de deelnames die niet volledig zijn ingevuld met de verplichte gegevens;
de deelnames die een verkeerde of twijfelachtige identiteit vermelden;
de deelnames die niet aan de deelnamecriteria van dit reglement voldoen.
personen die meerdere keren trachten mee te spelen met verschillende namen of adressen

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Maximaal één deelnemer per e-mailadres.

Artikel 2 - Prijzen
●
●
●
●
●
●
●

Een jaar gratis boodschappen ter waarde van € 2500 uitgereikt onder de vorm van bonnen,
te spenderen in één (deelnemende) winkel naar keuze van de winnaar.
Flandria: 3 x Moulinex soepmaker met Flandria groentepakket
Essity: 75 x goodiebag met DEMAK’UP Expert wattenschijfjes, DEMAK’UP Expert
reinigingsdoekjes, OKAY XXL keukenrol, NANA Ultra Long maandverband
Coca-Cola: 5 x 15 0.33L Blikjes Coca-Cola Zero
Napoleon: 10 x gevulde Napoleon snoeppotten
Jules Destrooper: 16 x geschenkblik Jules Destrooper Magritte XL
Guylian: 50 x Guylian zeevruchten 250 gr

Dit is geen kansspel. De prijzen werden op voorhand toegewezen aan een tijdstip en een rangorde
van deelname. Indien de prijs toegewezen aan een tijdstip of rangorde niet uitgereikt werd, wordt
deze toegekend aan een volgend tijdstip of rangorde. Een schiftingsvraag bepaalt welke prijs de
deelnemer uiteindelijk wint.
De prijzen worden afgeleverd per post of per persoonlijk overleg. De organisator is niet
verantwoordelijk voor eventuele typfouten.

Artikel 3 - De wedstrijd en de selectie van de winnaars
●
●

●
●

●
●

Stap 1: De speler surft naar de wedstrijdpagina van de organisator: Superbuurt.be
Stap 2: De speler wordt doorgestuurd naar de storelocator & bedankt hier zijn favoriete
buurtsupermarkt uit de lijst van deelnemende supermarkten. Niet deelnemende (cfr. die niet
in de lijst vermeld staan) supermarkten kunnen niet gekozen worden. Deze kunnen per
postcode en/of gemeente opgezocht worden.
Stap 3: De speler registreert zijn bedanking door het aanmaken van een profiel op basis van
zijn/haar uniek e-mailadres
Stap 4: De speler krijgt, na het bedanken, 3 gratis speelbeurten (“coins” genaamd), met elke
speelbeurt kan hij/zij éénmaal het spel “super Jackpot” spelen. De speler kan eveneens extra
speelbeurten verkrijgen door het invullen van de unieke code op een verkregen kraslotje in
deelnemende supermarkten of door het delen van de actie via e-mail & Whatsapp.
○ Een kraslotje is te verkrijgen bij elke aankoop (behalve tabak, elektronische
sigaretten & andere legale uitzonderingen) in een zelfstandige supermarkt of
speciaalzaak die deelneemt aan de campagne zolang de voorraad strekt.
Stap 6 : na met de Super Jackpot gespeeld én gewonnen te hebben, dient de speler de
(schiftings)vraag te beantwoorden.
Stap 7: de prijzen worden gerangschikt volgens waarde en uitgedeeld op basis van het
antwoord op de schiftingsvraag. Wie dichtst bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag zit,
wint de hoofdprijs, nml. een jaar gratis boodschappen. De tweede in ranking wint de
volgende prijs in waarde. Zo gaan we door tot alle prijzen uitgedeeld zijn. Er zijn evenveel
prijzen als winnaars. De schiftingsvraag luidt: Hoeveel keer zal er dit jaar op de jackpot
gespeeld worden?”

Artikel 4 - Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan de wedstrijd is enkel geldig na correcte inschrijving op de wedstrijdpagina van
www.superbuurt.be. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit
reglement, inclusief de latere beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte
registratie komt niet in aanmerking voor de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog
behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van
deelname uit te sluiten. Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk op enige andere manier dan
degene beschreven in dit reglement.

Artikel 5 - Bekendmaking van de resultaten en communicatie
De Organisatie houdt zich het recht voor het wedstrijdreglement te wijzigen door middel van
mededelingen en/of vermeldingen op haar websites. Dergelijke wijzigingen maken integraal deel uit
van het wedstrijdreglement vanaf de datum van publicatie.
Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen
om de wedstrijd goed te laten verlopen.
De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail die gebruikt werd bij inschrijving. De prijs
wordt verzonden naar het opgegeven adres, na antwoord op deze e-mail door de winnaar. Als de
winnaar geen antwoord geeft binnen de 21 dagen na winst, kan de organisatie beslissen om een
andere winnaar aan te duiden, toegekend aan een volgend tijdstip of rangorde.
Buurtsuper.be bezorgt de winnaar de gewonnen prijs uiterlijk 31 dagen na zijn/haar antwoord op de
mail waarin aangegeven wordt dat hij/zij gewonnen heeft.

Artikel 6 - Overmacht
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ten gevolge van overmacht of elke
andere onvoorzienbare gebeurtenis, de wedstrijd moet worden geannuleerd, onderbroken,
uitgesteld of gewijzigd. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de organisator niet worden
verhaald en kunnen de deelnemers op geen enkele manier aanspraak maken op een
schadeloosstelling. De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn
fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de
voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst, en behoudens opzettelijke fout.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke
verplichtingen dan ook van de organisator. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en
aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische
prestaties betreft, het risico of fouten of onderbrekingen en in het algemeen alle risico's die inherent
zijn aan elke verbinding met een overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van
bepaalde gegevens tegen eventuele opleiding en/of wijziging, enz. Het is de verantwoordelijkheid

van de deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar soft- en hardware voldoende beschermd zijn en
goed functioneren. De organisator draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 7 - Persoonlijke gegevens en recht op afbeelding
Door op de knop ‘maak een account aan’ te klikken, staat de deelnemer toe dat de organisatie:
●
●
●

Toegang heeft tot de volgende informatie: Naam, voornaam, e-mailadres
Toegang heeft tot zijn lP-adres
Hem of haar elektronische berichten zendt.

Dit alles gebeurt met inachtneming van de toepasselijke wetgeving hieromtrent, zoals de
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”) en de
wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
In overeenstemming met de wetgeving hierboven vermeld, worden de bovenstaande
persoonsgegevens verwerkt omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Zonder deze gegevens is het niet mogelijk deel te nemen. Binnen dat doeleinde worden de gegevens
enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden
voor de uitvoering van de overeenkomst en aan de medeorganisatoren. Na het einde van de
overeenkomst nog 10 jaar bijgehouden (aangezien juridische vorderingen op basis van de
overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken
gegevens gewist.
Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, geeft Buurtsuper.be de betrokken
gegevens ook door aan commerciële partners voor marketing van producten en diensten. Met
betrekking tot deze verwerkingen heeft u steeds het recht op inzage, rectificatie, gegevens wissing,
beperking van de verwerking, en overdraagbaarheid. Meer informatie over de verwerking van uw
gegevens vindt u op [https://www.unizo.be/unizo-privacyverklaring].
Personen kunnen recht van bezwaar kunnen indienen bij de doorgifte (onder de vorm van
gerechtvaardigd belang) naar andere partijen.



