WEDSTRIJD
“Doe mee en win een professionele familiefotoshoot”
ARTIKEL 1
De naamloze vennootschap Dr. Oetker, met maatschappelijke zetel in 1831, De
Kleetlaan 7b, Bus 1, organiseert een wedstrijd met aankoopverplichting. De “Doe
mee en win een professionele familiefotoshoot”, hierna genoemd ‘Wedstrijd’, begint
op 9 september 2019 en eindigt op 29 september 2019 om 23u59. Deze wedstrijd
wordt enkel georganiseerd in België en in het Groothertogdom Luxemburg.
ARTIKEL 2
Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan deze wedstrijd.
Door deel te nemen erkent de deelnemer expliciet kennis te hebben genomen van
het reglement. De deelname houdt de onherroepelijke aanvaarding in van alle
bepalingen van dit reglement.
ARTIKEL 3
Alle personen die woonachtig zijn in België of in het Groothertogdom Luxemburg
kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Zijn uitgesloten van deelname:
personeelsleden van Dr. Oetker en alle rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken
medewerkers en hun gezinsleden.
ARTIKEL 4
Deze wedstrijd wordt aangekondigd op de website www.casadimama.be via online
media en online ads.
Om geldig deel te nemen, zijn de volgende stappen vereist:
-

De deelnemer moet surfen naar de website waar de ‘Wedstrijd’ op wordt
gehouden: www.casadimama.be

-

De deelnemer moet een foto van zijn/haar mooiste familiemoment van de
afgelopen 10 jaar uploaden op de website.

-

Elke deelnemer moet het recht hebben om de foto te gebruiken en publiek te
maken. Bij vermoeden dat de foto niet het eigendom is van de deelnemer,
behoudt Dr. Oetker zich het recht de deelname ongeldig te verklaren.

-

De deelnemer dient ook zijn persoonlijke gegevens in te vullen, zodat
Dr. Oetker de identiteit van de winnaars kan bepalen en hen kan contacteren.
(geslacht, naam, voornaam, geboortedatum, postcode en e-mailadres)

-

Bij vermoeden van fraude, behoudt Dr. Oetker zich het recht een deelname
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ongeldig te verklaren.
Een jury gekozen door Dr. Oetker selecteert de 4 (2 per landstaal) leukste,
origineelste, grappigste inzendingen en verkiest deze als winnaars.
Bij een eventueel ex aequo worden de winnaars bepaald in functie de gegeven
antwoorden op de schiftingsvraag waarbij de deelnemer die het meest accurate
antwoord gaf verkozen zal worden tot winnaar.
ARTIKEL 5
De prijzen voor de wedstrijd zijn de volgende:
-

4x een professionele fotoshoot
o Er worden 2 winnaars per landstaal gekozen
o De winnaars worden in contact gebracht met een professionele
fotograaf in hun buurt.

Alle winnaars krijgen per e-mail meer informatie over het ontvangen van de prijs.
De prijzen kunnen niet omgeruild worden en worden niet uitbetaald in cash.
Bovendien behoudt Dr. Oetker zich het recht voor, in geval van overmacht of
onvoorziene omstandigheden, de prijzen door andere prijzen van gelijke of hogere
waarde te vervangen.
Dr. Oetker voorziet of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijzen.
Na ontvangst van de prijs kan Dr. Oetker niet aansprakelijk gehouden worden voor
gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een
gewonnen prijs. In het geval van een defect of verborgen gebreken, dient de winnaar
zich te richten tot de organisator van de fotoshoot. Prijzen zijn ondeelbaar en moeten
aanvaard worden zoals ze worden toegekend.
De winnaars aanvaarden zonder beperking om mee te werken aan communicatie rond
het ontvangst van de prijs en aanvaarden ook dat Dr. Oetker hun naam en
foto’s/video’s voor promotiedoeleinden in het kader van de wedstrijd of het ontvangst
van de prijs gebruikt, zonder dat ze daarom recht hebben op een bezoldiging,
auteursrechten of een ander voordeel dan de prijs die hen werd toegekend.
ARTIKEL 6
De foto’s moeten geregistreerd worden op www.casadimama.be voor 29 september
2019 om 23u59.
Elke deelnemer kan slechts eenmaal een prijs winnen. Meerdere leden van hetzelfde
gezin of bewoners van hetzelfde adres in het geval van samengestelde gezinnen,
mogen deelnemen, maar ze kunnen maar één prijs winnen per gezin of per domicilie.
ARTIKEL 7
Alle winnaars krijgen persoonlijk per e-mail meer informatie over het ontvangen van
de prijs. De winnaars dienen te bevestigen dat ze hun prijs willen ontvangen binnen 2
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weken na het contact. Indien de winnaar zijn prijs niet bevestigt binnen deze periode,
vervalt het recht op de prijs en wordt de eerstvolgende winnaar bepaald.
Als het e-mailadres op het wedstrijdformulier fout blijkt en de mail over het ontvangen
van de prijs niet kan bezorgd worden, dan is de prijs definitief verloren en wordt hij
toegekend aan de eerstvolgende winnaar. De deelnemer verliest daarmee elk recht
op de gewonnen prijs. Deelnemers moeten hun wedstrijdformulier dus met de
grootste zorg invullen.
ARTIKEL 8
Dr. Oetker neemt de nodige maatregelen om het goede verloop van de wedstrijd te
garanderen, met name in geval van betwisting of bij onvoorziene omstandigheden. Al
deze maatregelen en beslissingen in het kader van deze wedstrijd zijn
onherroepelijk. Dr. Oetker behoudt zich het recht voor de wedstrijd, het verloop ervan
en/of de wedstrijdvoorwaarden te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of
omstandigheden buiten de wil van Dr. Oetker om dat rechtvaardigen. Dr. Oetker kan
niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten zijn wil
om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, gewijzigd, uitgesteld of
geannuleerd. Uitgezonderd van een ernstige of opzettelijke fout, kan Dr. Oetker niet
aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten of schade die voortvloeien uit
de deelname aan deze wedstrijd en uit de prijsuitreiking. Dr. Oetker is niet
aansprakelijk als de website www.oetker.be of de website www.casadimama.be
buiten zijn wil om onbeschikbaar is tijdens de duur van de wedstrijd. Bijgevolg kan
Dr. Oetker onder deze omstandigheden niet aansprakelijk worden geacht voor het
slecht functioneren van het internet, waardoor het goede verloop en de goede
werking van de website verhinderd worden.
ARTIKEL 9
Deelname aan de wedstrijd vereist de volledige aanvaarding van dit reglement
zonder enig voorbehoud. Het reglement is beschikbaar op de website
www.casadimama.be. Om een papieren kopie van dit reglement te bekomen,
moeten de deelnemers een voldoende gefrankeerde envelop met hun adres
opsturen naar Dr. Oetker nv, De Kleetlaan 7 b Bus 1, 1831 Diegem, met de
vermelding: “Doe mee en win een professionele familiefotoshoot”.
Uitgezonderd de gevallen voorzien in artikelen 5, 6 en 7, zal er door de deelnemers
geen briefwisseling gevoerd worden, noch zal er telefonische, noch via e-mail of
social media communicatie plaatsvinden, noch vóór, noch tijdens de wedstrijd, noch
na afsluiting ervan.
Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen
de 15 werkdagen volgend op de toekenning of het ontvangst van de prijs, naar
Dr. Oetker nv, De Kleetlaan 7 b Bus 1, 1831 Diegem. In geen enkel geval zullen de
klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de
termijn of klachten die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en een geschil i.v.m. de
toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken
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ARTIKEL 10
Het feit dat deelnemers hun persoonlijke gegevens bezorgen impliceert dat ze ermee
akkoord gaan dat deze gegevens gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en ter
identificatie zodat de naam en woonplaats van de winnaars gepubliceerd kan worden
op de website en/ of de facebookpagina van Dr. Oetker.
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet (Algemene Verordening
Gegevensbescherming – AVG) van toepassing, die de Belgische privacywet
vervangt. De deelnemer kan zijn/haar persoonsgegevens inzien en ze laten
verbeteren, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, door zich te richten tot dit adres:
Dr. Oetker nv, Klantendienst, De Kleetlaan 7 b Bus 1, 1831 Diegem.
Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Steenweg op Waterloo 115 B – 1000
Brussel. Dr. Oetker n.v. zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar
verwacht kunnen worden om de gegevens geheim te houden. Bij het indrukken van
de toets 'verzenden' voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de
deelnemer dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico
is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de
deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op
Dr. Oetker nv, dat in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden voor deze schade.
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