Wedstrijdreglement # HelpNatura

Artikel 1:

Organisator

1.1

Dit reglement (hierna het “Reglement” is van toepassing op de wedstrijd getiteld
#Helpnatura (hierna genoemd het « Spel » of « Wedstrijd ») georganiseerd door de
BVBA NATURA, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te rue de l’Atelier 9 te
1480 Tubeke, KBO: 0407.047.038 (hierna « Natura » of de «Organisator ») die zal lopen
van 10 mei 2018 tot 11 juni 2018 (hierna de « Duur van het Spel » onder de hieronder
omschreven voorwaarden.

1.2

De Organisator behoudt zich het recht voor de Duur van het Spel te annuleren, op te
schorten, te verkorten of te verlengen. De Organisator zal omwille van dit feit niet
aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Artikel 2:

Deelnemers

2.1

De deelname aan het Spel houdt de volledige aanvaarding van het Reglement in.

2.2

De deelname aan het Spel staat open voor elk fysiek persoon, die meer dan achttien jaar
oud is, wettelijk in België verblijft (hierna de « Deelnemer(s) »), met uitsluiting van de
personeelsleden van de Organisator evenals de leden van hun rechtstreekse familie die
onder hetzelfde dak leven.

2.3

Dit Spel is gratis en zonder aankoopverplichting.

2.4

De Organisator behoudt zich het recht voor op elk moment de gegevens die door de
Deelnemers worden overgemaakt te verifiëren, met name door de overdracht te vragen
van de identificatiegegevens (identiteitskaart, paspoort of gelijkwaardige documenten).

2.5

De Organisator behoudt zich het recht voor elke Deelnemer die een of meerdere
beschikkingen van het Reglement niet respecteert, te verwijderen uit het Spel.

Artikel 3:

Verloop van het Spel

3.1

De inschrijving in het Spel gebeurt enkel via het platform Instagram.com.

3.2

Het Reglement is beschikbaar op deze link: www.proefenteken.com en op de officiële
Instagramaccount van Natura (hierna « Natura_Belgium ») die toegankelijk is op de
volgende pagina (https://www.instagram.com/natura_belgium/)

3.3

Om aan het Spel deel te nemen, moet de Deelnemer een foto of een video publiceren
op zijn Instagramaccount (hierna de « Publicatie ») onder de vorm van een openbare
publicatie (en niet onder de vorm van een story).

3.4

Om in overweging genomen te worden, moet de Publicatie de volgende cumulatieve
criteria verzamelen:
-

Een beeld van friet bevatten;
De Instagramaccount Natura_Belgium taggen;
De hashtag #Helpnatura vermelden (om de Organisator toe te laten ze te

identificeren).
3.5

De Deelnemer moet eigenaar zijn van het geheel van de rechten (hierin begrepen de
intellectuele eigendomsrechten en de beeldrechten) verbonden aan de Publicatie (geen
beeld afkomstig van een beeldenbank, uit webinhoud, of geen repost van een andere
gebruiker).

Artikel 4:

Aanduiding van de winnaars

4.1

Gedurende de ganse Duur van het Spel, zal de Organisator elke vrijdag om 18 u 00 een
overzicht van het geheel van de Publicaties maken (hierna de « Lijst »).

4.2

Alleen de Publicaties die gepost zijn in de loop van de week die voorafgaat aan de Lijst,
zullen in overweging genomen worden. Zo kan een Publicatie slechts voor één enkele
Lijst in rekening komen met uitsluiting van de volgende Aanduidingen.

4.3

De twee Publicaties die in de Lijst voorkomen, die het meeste likes zullen verzameld
hebben, zullen aangeduid worden als winnaars (hierna de « Winnaar(s) »).

4.4

In geval van gelijkheid van meerdere Publicaties, zullen de Publicaties die saus bevatten
verwijderd worden.

4.5

Indien er nog steeds gelijkheid is, zal de Organisator op basis van zijn soevereine
beoordeling het beeld kiezen dat hij beschouwt als het meest smakelijke, waarbij hij zich
met name zal baseren op de volgende criteria:
-

Kwaliteit van de foto;
Zichtbaarheid van de frieten;
De enscenering;

4.6

Een Deelnemer kan slechts maximaal één keer als Winnaar worden aangeduid
gedurende de hele Duur van het Spel.

4.7

De Winnaars zullen verwittigd worden door een privé Instagram bericht evenals in de
commentaar van hun winnende Publicatie. De Winnaars moeten hun deelname dan
bevestigen door een schriftelijk antwoord te richten aan de Organisator binnen een
maximale termijn van 6 dagen (hierna de « Bevestiging »).

4.8

Om geldig te zijn, moet de Bevestiging omvatten:
-

4.9

De nodige gegevens voor de verzending van de prijzen (naam, voornaam, adres,
mailadres);
De uitdrukkelijke bevestiging van de toetreding tot het Reglement en het Beleid
Privé Leven van Natura;
De toelating gegeven aan de Organisator om de winnende Publicatie te mogen
delen (hierna de « Toelating ») op de onthaalpagina van haar internetsite evenals
op haar officiële sociale netwerkaccounts: Instagram, Facebook, Twitter, hierna
de « Platformen ».)

De Toelating bevat zodoende minstens:

-

Een gratis licentie voor een duur van 1 jaar van de auteursrechten
(reproductierecht, recht van mededeling aan het publiek) verbonden aan de
publicatie met het oog op hun publicatie op de Platformen;

-

De toelating de beeldrechten van de personen die op de Publicatie voorkomen te
gebruiken voor een duur van 1 jaar met het oog op hun publicatie op de
Platformen.

4.10

Ten gevolge van de Toelating, waarborgt de Deelnemer aan de Organisator dat de
Publicatie de rechten van derden niet schendt en met name de intellectuele
eigendomsrechten of beeldrechten van derden.

Artikel 5:

Prijs

5.1

Onderworpen aan de voorwaarden opgesteld door het Reglement, zullen de Winnaars
een Natura cadeaupack ontvangen dat samengesteld is uit 2 potten saus 160g en 1 fles
vinaigrette 37cl van het merk Natura.

5.2

Indien de gegevens die zijn overgemaakt door de Winnaar niet gelding, onvolledig of
fout blijken, behoudt de Organisator zich het recht voor de prijs toe te kennen aan een
andere Deelnemer.

5.3

De Organisator zal de levering van verschillende loten verzekeren aan de woning van de
winnaars, waarbij de levering ten laatste op 30 juni 2018 zal tussenkomen. De
Organisator behoudt zich het recht voor de loten te verzenden via de vervoerder van
zijn keuze.

5.4

Alle klachten met betrekking tot een niet-ontvangen, beschadigde of niet-conforme
prijs, moeten ten laatste vijftien (15) dagen na de datum van ontvangst van de prijs in
kwestie, schriftelijk toekomen bij de Organisator.

Artikel 6:

Aansprakelijkheid

6.1

In elk geval, is de aansprakelijkheid van de Organisator met betrekking tot de prijzen,
hierin begrepen in het kader van de contractuele of wettelijke toepasselijke
waarborgen, beperkt tot het herstel of de vervanging van de defecte of niet-conforme
producten. De Organisator zal niet gehouden kunnen worden tot de schadevergoeding
voor onrechtstreekse schade of alle andere financiële schade ondergaan door de
Winnaar of een derde.

Artikel 7:

Interpretatie van het Reglement

7.1

Elke betwisting of klacht zal geformuleerd moeten worden per brief of mail (op het
adres administration@natura.be) gericht aan de Organisator. Deze brief zal de volledige
gegevens van de Deelnemer en de exacte reden van de betwisting moeten aanduiden.
Geen enkele betwisting zal in rekening genomen worden na een termijn van een maand

na de sluiting van het Spel.
7.2

Het Reglement is onderworpen aan de Belgische wet.

7.3

De partijen zullen hun uiterste best doen om elk geschil dat zou tussenkomen ter
gelegenheid van de uitvoering van huidig Reglement minnelijk op te lossen. In geval van
definitief meningsverschil, zullen alleen de Franstalige Rechtbanken van Eerste Aanleg te
Brussel bevoegd zijn.

Artikel 8:

Persoonsgegevens

8.1

Naams- en persoonlijke informatie zal verzameld worden ter gelegenheid van de
deelname aan de wedstrijd, voor de validatie van deze deelname en de toekenning van
de prijzen.
8.2

De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan het beleid van verwerking van
persoonsgegevens van Natura (hierna genoemd het “Privacybeleid”). Wij nodigen u
bijgevolg uit steeds de laatste versie van het Privacybeleid op onze internetsite te
raadplegen (http://www.natura.be/nl/page/36/privacy-beleid.html ).

