Jules Destrooper Wedstrijd “Win jouw persoonlijke Jules Destrooper
koekskesdoos”: Wedstrijdreglement
Wedstrijd “Win jouw persoonlijke Jules Destrooper koekskesdoos” op 06/05/2021 t.e.m. 12u.
1. De organisator van deze wedstrijd is Biscuiterie Jules Destrooper Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge
(hierna: de organisator).
2. De wedstrijd start op 15/04/2021 om 8u ‘s ochtends en eindigt op 06/05/2021 om 12u ‘s middags.
De wedstrijd loopt op de Jules Destrooper website www.julesdestrooper.com/1886. Dit
wedstrijdreglement kan steeds geraadpleegd worden via
https://www.julesdestrooper.com/assets/uploads/contests/Wedstrijdreglement-gepersonaliseerdedoosjes.pdf.
3. Aan deze wedstrijd mag elke meerderjarige deelnemen die zijn of haar woonplaats in België heeft,
behalve de personeelsleden van Biscuiterie Jules Destrooper en hun familieleden die op hetzelfde
adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot
onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.
4. Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. Om deel te
nemen bezorgt de deelnemer zijn/haar e-mailadres aan de organisator, zodat de organisator de
deelnemer via e-mail op de hoogte kan houden van zijn/haar winst of verlies.
5. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Er is slechts één prijs per adres of gezin voorzien.
6. De wedstrijdprocedure gaat als volgt: de deelnemer beantwoordt 2 vragen.
● De eerste vraag gaat als volgt: “In welk jaar is het allereerste koekje van Jules Destrooper
ontstaan?”.
● De tweede vraag gaat als volgt: “Als je het Amandelbrood in de lengte achter elkaar legt,
hoeveel stuks Amandelbrood heb je dan nodig om de vogelvlucht afstand te overbruggen
tussen Gravestraat 5, Lo-Reninge en het stadscentrum van Valencia (waar onze heerlijke
amandelen vandaan komen)?”.
7. Er worden 1886 winnaars gekozen. De winnaars van deze wedstrijd zijn de deelnemers die de
eerste wedstrijdvraag juist beantwoord hebben, en waarvan het antwoord op de tweede vraag zo
dicht mogelijk aansluit bij het juiste getal. In geval van een ex aequo, gaat de prijs naar de personen
die het eerst hebben deelgenomen aan de wedstrijd. De winnaars zijn woonachtig in België en
minstens 18 jaar op moment van deelname.
8. Prijzen zijn niet inwisselbaar in contanten, ook niet gedeeltelijk. De prijs is ook niet inwisselbaar in
een andere koekjesdoos dan die van de Natuurboterwafel 100 g doos, of in eender welk ander item
uit het Jules Destrooper assortiment.
9. De prijs van deze wedstrijd houdt een gepersonaliseerde Jules Destrooper Natuurboterwafel 100
g doos in. Bij aankondiging van de winnaars, worden de winnaars uitgenodigd om hun
adresgegevens door te geven, alsook de naam die ze op de verpakking gedrukt willen zien. Op de
website zullen ze hun gepersonaliseerde variant ook meteen kunnen visualiseren en nog eens

controleren. De organisator kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in
de schrijfwijze van de naam die door de winnaar is doorgegeven. De gepersonaliseerde naam is
beperkt tot 25 karakters.
10. De organisator draagt de kosten van de verzending van de gepersonaliseerde verpakking.
11.De organisator behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren:
i) als de organisator deze in strijd met deze actie vindt of
ii) als de organisator die in strijd met de goede trouw vindt of
iii) als de naam een racistische, seksistische of politieke lading heeft of
ii) op andere redelijke gronden, zulks geheel ter beoordeling door de organisator.
12. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs indien hij/zij niet voor 09/05/2021 23u59
reageert op de e-mail die verstuurd wordt om tot zijn/haar gegevens te komen.
13. De organisator behoudt zich het recht voor de identiteit van de prijswinnaars te controleren.
14.De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht op 07/05/2021. De organisator vraagt bij
de winnaars volgende gegevens op: naam en voornaam, naam die de winnaar op de doos wenst,
straat, huisnummer en busnummer, postcode, woonplaats, land, zodat we contact met de winnaar
kunnen opnemen en de prijs kunnen toesturen.
16. Bij de registratie en deelname aan de wedstrijd deelt de deelnemer aan de organisator
persoonsgegevens mee. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de
Belgische “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” en voor de bepalingen van 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”). De Deelnemer
erkent en aanvaardt dat de verwerking van zijn persoonsgegevens noodzakelijk is voor de deelname
aan de wedstrijd. De winnaars stemmen ermee in dat we de gegevens versturen via e-mail naar de
partijen die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van het prijspakket. Wij houden de gegevens
niet bij.
Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van
zijn gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan de Organisator op
1886@julesdestrooper.com met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien de Deelnemer de
gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat
de Organisator deze niet meer kan contacteren, kan zijn deelname ongeldig worden verklaard en kan
deze alle recht op enige Prijs verliezen. Voor elke vraag en/of inlichting omtrent de bescherming van
persoonsgegevens kan de deelnemer contact opnemen met de Organisator op
1886@julesdestrooper.com. Iedere Deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be
17. De vouwdoosjes worden bij een externe drukker gedrukt. Vooraleer de organisator de doosjes
vult, controleert de organisator de doosjes zorgvuldig op eventuele schade. Ook na het vullen,
worden de verpakkingen zorgvuldig gecontroleerd op eventuele schade. De organisator kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die opgelopen is tijdens het transport van de
verpakking naar de winnaars. De organisator kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor
verpakkingen die verloren zijn gegaan tijdens het transport. De organisator verbindt zich er wel toe
om in geval van een beschadigde doos, eenmalig een nieuwe doos op te sturen. Hiervoor mag de
winnaar contact opnemen via 1886@julesdestrooper.com, en voegt hij/zij het bewijs van de
beschadiging toe aan de mail (foto van het verzendlabel, de verzenddoos en het beschadigde
product). In geen geval zal een terugbetaling en/of compensatie in geld door de organisator mogelijk
zijn in hoofde van de deelnemer.
18. De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of
annulering van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen. De organisator
behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of
in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden.
19. Door deel te nemen aan deze wedstrijd accepteren en bevestigen deelnemers dat deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Wanneer een van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven
de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.
Bij een geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke
arrondissement West-Vlaanderen als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de
toepassing ervan en dus om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de
geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig reglement ten aanzien van alle
deelnemers.
20. Bij vragen over de wedstrijd, gelieve contact op te nemen met het volgende e-mailadres:
1886@julesdestrooper.com

