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Reglement SENSEO® Internet wedstrijd
ARTIKEL 1 : ORGANISATOR
De vennootschap JDE BE BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1850 Grimbergen,
Potaarde, RPR BE 0401.288.505 te Brussel, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting
dewelke begint op 01/02/2017 en eindigt op 31/05/2017.
ARTIKEL 2 : DEELNEMING
De deelneming aan deze wedstrijd is gratis, op de mogelijke normale communicatie kosten na,
zonder aankoop verplichting. Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die
in België of het Groot Hertogdom Luxemburg gedomicilieerd is mag deelnemen, op de beperkingen
vermeld onder artikel 3 na, en met uitzondering van de werknemers van de organisator en van elke
andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
Deze wedstrijd speelt zich enkel af op internet : www.senseo.be.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.
ARTIKEL 3 – AKTIEMECHANISME VAN DE WEDSTRIJD.
Om geldig deel te nemen moet de deelnemer op bovenvermelde Internet website antwoorden op de
een meerkeuze kennisvraag en een schiftingsvraag.
Vervolgens dient de deelnemer zijn antwoord te bevestigen.
Zullen enkel beschouwd worden als geldig: de deelnemingsformulieren waarop de antwoorden op de
hoofdvraag en de schiftingsvraag ondubbelzinnig vermeld staan, evenals de volledige naam,
voornaam en adres van de deelnemer.
De deelnemingsformulieren/gegevens blijven eigendom van de organisator.
De winnaar wordt persoonlijk per electronische mail verwittigd.
ARTIKEL 4 – WINNAAR.
De winnaar is de persoon die een correct antwoord geeft op de hoofdvraag evenals op de
schiftingsvraag, of het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, zodat zij in de
aflopende volgorde, gaande van het kortste bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag naar het
verste antwoord, een nuttige plaats kunnen bekleden om in aanmerking te kunnen komen van één
van de toe te vertrouwen prijzen. Het dichtste cijfer boven het correcte antwoord heeft voorrang op
het dichtste cijfer beneden het correcte antwoord. In geval van ex-aequo zal het chronologisch eerst
geregistreerde antwoord in aanmerking worden genomen. Indien er dan toch nog meerdere gelijke
antwoorden zouden zijn, zal er een trekking plaatsvinden die de winnaar zal aanduiden.
Elk gezin, wonende op hetzelfde adres, kan slechts één prijs winnen per categorie.
Alle prijzen worden evenredig verdeeld over het aantal lopende weken. Indien een bepaalde prijs niet
wordt gewonnen, vervalt deze. De organisator behoudt zich het recht om de prijs eventueel toe te
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voegen aan de prijzenpot van de week nadien, en dit zonder verwittiging.
De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs in handen van de winnaar te overhandigen, en
om gebruik te maken van zijn naam evenals van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de
prijs, voor promotionele doeleinden.
ARTIKEL 5 - PRIJZEN
De prijzen van deze wedstrijd zijn :
Meer dan 10.000 SENSEO® prijzen. Het betreft hierbij bijvoorbeeld
-   Gratis SENSEO® machines,
-   Reducties op SENSEO® machines gekocht tijdens de duurtijd van deze wedstrijd en tot 3
maanden na het ontvangen van de prijs, via een cashback-mechanisme. Niet geldig bij
aankoop van de SENSEO® dealmodellen HD7804/20, HD7804/70, HD7821/50, HD7821/70,
HD7821/59. De cashback wordt steeds beperkt tot maximum het vermelde bedrag op de
cashback-actie, alsook de prijs van de SENSEO® machine zoals vermeld op het
aankoopbewijs. Het laagste van deze twee bedragen zijnde de beperking.
-   Gratis SENSEO® koffiepacks
-   Reductiecoupons op SENSEO® koffiepacks.
De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld, niet uitbreidbaar
noch aanpasbaar, en onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier(s). Bij verlies of
verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum wordt het niet vervangen.
De prijzen worden aan winnaars aangekondigd door middel van een electronische mail. De
gewonnen gratis SENSEO® machines worden verstuurd naar het adres zoals opgegeven in het
wedstrijdformulier.
Naar gelang de omstandigheden en mogelijkheden, behoudt de organisator zich te allen tijde het
recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een soortgelijke prijs van een soortgelijke waarde.
De winnaars moet zijn prijs opeisen binnen de 3 maanden na het uitreiken van de prijs. De datum
van het versturen van de electronische mail met de prijs geldt als startdatum. Na deze datum heeft de
winnaar geen recht meer op zijn prijs en kan de organisator er weer helemaal vrij over beschikken.
ARTIKEL 6 – REGLEMENT & AANVAARDING.
Louter door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of
beperking alle bepalingen van het reglement, evenals elke beslissing die de organisator kan nemen.
De deelnemers die een kopie van het volledige reglement wensen te ontvangen dienen
www.senseo.be te raadplegen of bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende
gefrankeerde enveloppe te sturen naar JDE BE BVBA, “Marketing SENSEO®”, Potaarde, 1850
Grimbergen, of kunnen het ook aanvragen door een e-mail te sturen naar
Senseo.BEGrimbergen@JDEcoffee.com   met als onderwerp “Wedstrijdreglement SENSEO activatie”.
ARTIKEL 7 - MEDEDELINGEN
Uitgezonderd voor de gevallen voorzien in artikel 3, 5 en 6, zal er over deze wedstrijd geen
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briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden,
noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan. Bijgevolg zullen er onder andere geen lijst van de
winnaar(s) noch de juiste antwoorden op de vragen mede gedeeld worden.
ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID
De organisator, of elke andere tussenkomende persoon of vennootschap, zullen niet aansprakelijk
gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd of
van de uit te reiken prijzen, zouden dienen te worden gewijzigd. De organisator van deze wedstrijd
behoudt zich het recht voor de wedstrijd, zijn verloop of de prijzen op elk moment te kunnen
wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit
rechtvaardigen. Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van omstandigheden
buiten zijn wil om, de wedstrijd of de prijzen zouden moeten worden onderbroken, uitgesteld of
geannuleerd.
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard
die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Aldus sluit de
organisator onder andere zijn aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de
(tele)communicatie (bijvoorbeeld wegens technische problemen, verlies of vertraging bij de post,
…), voor drukfouten en voor eventuele gebreken van de prijzen.
ARTIKEL 9 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De organisator handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (Wet van 8/12/1992). Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de
toestemming zijn persoonsgegevens bekomen door deelname aan de wedstrijd te registreren in de
bestanden van JDE BE BVBA, Potaarde z/n 1850 Grimbergen. Deze gegevens zullen dienen om de
wedstrijd te beheren en de winnaar(s) te identificeren. JDE BE BVBAkan deze gegevens gebruiken
om informatie te verstrekken over haar producten, diensten of initiatieven.
Conform de wet, kan de deelnemer zijn gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de
gegevensbank. De aanvraag dient te gebeuren via e-mail aan: privacy@jdecoffee.com of per fax of
gedagtekende brief aan JDE BE BVBA, Potaarde z/n 1850 Grimbergen. De deelnemer die de
verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn
deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd   aangezien men zonder registratie niet in de lijst der
deelnemers kan worden opgenomen.
ARTIKEL 10 – TOEZICHT & GESCHILLEN REGELING
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van
betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze
wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
De eventuele nietigheid van een bepaling van huidig reglement zal de geldigheid van de andere
bepalingen niet aantasten.
De opschriften van de artikelen van dit reglement zijn enkel bestemd voor de leesbaarheid. In geval
van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid, zullen zij niet van invloed zijn op de uitleg die aan de
bepalingen van dit reglement gegeven dient te worden.
Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht.
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In geval er een geschil in verband met deze wedstrijd zou ontstaan zijn enkel de rechtbanken van
Brussel bevoegd.

