Wedstrijdreglement Actie Zwarte Kat

Artikel 1: Organiserende vennootschap
Q-food N.V. gevestigd aan de Moortelstraat 21b, 9160 Lokeren (België) met KBO nummer
0431.890.124, de wedstrijd ‘Kras en win’ een pak gemalen koffie Zwarte Kat (250 g)
(hieronder genoemd het ‘Actie Zwarte Kat/Action Chat Noir, Friday 13 Oktober/Octobre’).
Deelname aan het Spel is gratis en zonder aankoopverplichting. De actie zelf loopt van 9
oktober tot en met 13 oktober 2017. De prijs, 1 pakje gemalen koffie Zwarte Kat Dessert, kan
zoals gemeld in artikel 3, worden opgevraagd tot en met 27 oktober 2017.

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan dit Spel staat open voor elke natuurlijke persoon (hieronder genoemd de
‘Deelnemer’), met uitzondering van medewerkers van de Organisator.
Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder/wettelijke
vertegenwoordiger om deel te nemen aan het Spel.
Het Spel is toegankelijk voor iedere persoon, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en
de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.
De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit onderhavig reglement brengt de
nietigheid van de deelname met zich mee.

Artikel 3: Spelverloop
De deelnemers ontvangen tijdens de actieperiode, één kraslot bij aankoop van elke Cordon
bleu Halloween van Q-food, genuttigd in een maaltijd van de tussenleveranciers en dit
zolang de voorraad strekt.
Op ieder kraslot staan 4 krasbare zones waaronder zich iconen bevinden. In het geval de
deelnemer 4 gelijke iconen (= 4 zwarte poezen) terugvindt wint hij of zij een pak gemalen
koffie Zwarte Kat Dessert (250 g). De deelnemer wint niets zodra het volgende symbool L
zichtbaar is op het kraslot.

Artikel 4: Prijzen
Het Spel bevat de volgende prijs: 1 pakje gemalen koffie Zwarte Kat (250 g) per winnende
kraslot. Geen enkele kopie van het kraslot zal geaccepteerd worden. Enkel een foto van het
originele kraslot is geldig. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch omwisselbaar, noch te
ruilen tegen geld.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
De Organisator, Q-food, zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving
van onderhavig reglement en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, indien
bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak
gerechtvaardigd zijn ertoe gedreven wordt het Spel stop te zetten, in te korten, te
verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval
het recht voor om de duur van de deelname te verlengen.
De Organisator Q-food, is niet aansprakelijk voor problemen inzake de verdeling van de
krasloten via de verschillende leveranciers.
De aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot het aanbieden van de prijzen en kan
in geen enkel geval worden ingeroepen in het kader van incidenten die kunnen voorvallen
tijdens het voornoemde verblijf en verplaatsingen die hiermee verband houden.

Artikel 6: Bescherming van gegevens
De Organisator, Q-food, zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het versturen van
de prijs en zal deze niet gebruiken voor marketingdoeleinden of andere commerciële acties.
Na de actie houdt Q-food de geleverde gegevens niet bij, in welke vorm dan ook. Uw
identiteit blijft na de actie volledig ongekend voor Q-food.

Artikel 7: Aanvaarding van reglement en betwisting van het Spel
De deelname aan het Spel impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig reglement.
Elke betwisting of klacht met betrekking tot het Spel dient te worden gericht tot de
Organiserende Vennootschap op onderstaand adres en zal in overweging worden genomen
binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de afsluiting van het Spel.
Q-food NV, Moortelstraat 21b, 9160 Lokeren, t.a.v. Guy Debruycker.
Op het reglement is de Belgische wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid
of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van het Spel zullen onderworpen
worden aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

