WEDSTRIJDREGLEMENT
"GROHE – Bubble Shooter Game” B2C
ARTIKEL 1: ORGANISATOR
GROHE nv/sa (hierna ‘de organisator’ genoemd) met maatschappelijke zetel te
Diependaalweg 4A, 3020 Winksele organiseert van 12/06/2017 tot en met
09/07/2017 via het online pla\orm h]ps://www.grohegame.be een wedstrijd
‘Bubble Shooter Game’ met de _tel “Speel mee met GROHE, schiet de waterdruppels
en maak kans op een spe]erende Tomorrowland experience!" (hierna ‘de wedstrijd’
genoemd) uitsluitend op het internet via de website h]ps://www.grohegame.be
(hierna ‘de pagina’ genoemd), volgens de voorwaarden van dit reglement.

ARTIKEL 2: DEFINITIES
Pagina: webpagina toegankelijk op het volgende adres: h]ps://www.grohegame.be

ARTIKEL 3: ALGEMENE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
De wedstrijd is toegankelijk vanaf 12/06/2017 tot en met 09/07/2017 voor iedere
natuurlijke, meerderjarige persoon die in België woont.
Mogen niet aan de wedstrijd deelnemen en hebben geen recht op een prijs, de
personen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verbonden zijn en onder welke
vorm dan ook:
- de personeelsleden van de organisator, van GROHE en de ontwerp- en
reclamebureaus die aan de organisa_e van deze wedstrijd hebben meegewerkt,
evenals hun directe ouders,
- de personen die bedrieglijk hebben deelgenomen of in strijd met de regelgeving,
- alle personen die zich inschrijven voor de wedstrijd onder een ﬁc_eve naam,
voornaam, adres of e-mail onjuist of onvolledig hebben vermeld.
Deelname aan de wedstrijd impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding zonder
voorbehoud (i), van dit reglement en al zijn bepalingen, (ii) de gedragsregels die
gelden in het bijzonder op het internet, en (iii) de wet- en regelgeving van kracht op
het Belgisch grondgebied met inbegrip van de bepalingen die gelden voor
wedstrijden in België.

ARTIKEL 4: LOOPTIJD
De wedstrijd begint op 12/06/2017 om 00.00 uur en is enkel toegankelijk tot en met

09/07/2017 om 23.59 uur.

ARTIKEL 5: BESCHRIJVING EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD, EN DEELNAMEWIJZE
Deelname aan de wedstrijd kan uitsluitend via de wedstrijdpagina h]ps://
www.grohegame.be.
De deelnemer kan slechts éénmaal per week deelnemen _jdens de
wedstrijdperiode. Vier weken lang kan er wekelijks kans gemaakt worden op 1
duo_cket voor Tomorrowland. De deelnemer met de hoogste dagscore wint een
Aquatunes speaker, elke dag hebben we 1 winnaar.
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer:
-

surfen naar de website h]ps://www.grohegame.be
de Aquatunes speaker op de waterdruppels richten. Wie een topscore haalt met
het schieten van de waterdruppels, wint!
de schiningsvraag beantwoorden.
verplichte velden invullen en beves_gen.

ARTIKEL 6: BEPALING VAN DE WINNAARS
De wedstrijd zal in totaal 32 winnaars tellen: 28 winnaars voor de Aquatunes speaker
en 4 personen winnen een duo_cket naar Tomorrowland 2017.
Elke week wint 1 persoon één duo_cket voor Tomorrowland 2017, dit vier weken
lang. De winnaars van de wedstrijd zijn diegenen die geldig hebben deelgenomen en
van wie de score van de Bubblegame het hoogst is in de wedstrijdweek en het
antwoord op de schiningsvraag de realiteit het dichts benadert. De wedstrijdweek
loopt van maandag 00.00 uur tot en met zondag 23.59 uur.
In geval van ex aequo wordt de winnaar de persoon die als eerste heen geantwoord
op deze vraag.
Dagelijks wint de persoon van wie de dagscore het hoogst is één Aquatunes speaker,
dat zijn er in totaal 28. In geval van ex aequo wordt de winnaar de persoon die als
eerste heen deelgenomen op de betreﬀende dag.

De winnaars zullen wekelijks persoonlijk worden verwiqgd via e-mail naar het
_jdens hun inschrijving vermelde e-mailadres. Na controle van de elementen zal het
GROHE via e-mail de winnaars contacteren.
Elke deelnemer kan slechts 1 prijs winnen gedurende de hele wedstrijdperiode.

Indien de winnaars nalaten te antwoorden via e-mail binnen de 3 kalenderdagen na
het verzenden van hun beves_gingsmail door GROHE (naar het e-mailadres of het in
de betreﬀende e-mail opgenomen nummer), wordt ervan uitgegaan dat ze afstand
doen van hun prijs, zonder mogelijkheid van betwis_ng. In dat geval zullen er andere
winnaars worden geselecteerd op basis van dezelfde criteria als in de eerste selec_e.
Deze nieuwe winnaars hebben dan opnieuw 2 dagen _jd om te antwoorden op de email die hen is toegezonden door GROHE (naar het e-mailadres of het in de
betreﬀende e-mail opgenomen nummer).
De winnende deelnemer verbindt zich ertoe de beves_gingsmail te goeder trouw te
beantwoorden en juiste gegevens door te sturen naar de organisator. Zijn de
gegevens onjuist of onvolledig, dan kan de organisator niet overgaan tot de
verzending van de prijs, wat de ongeldigheid van de deelneming met zich meebrengt.
Dezelfde sanc_e zal worden toegepast in het geval van alle andere mogelijke
frauduleuze deelnemingen, met inbegrip van deze die in dit reglement niet expliciet
vermeld zijn. De organisator heen het recht om eenzijdig een einde te stellen aan de
deelneming van een deelnemer, en dit zonder voorafgaande kennisgeving noch
rechtvaardiging, en zonder dat dit aanleiding kan geven tot aanvech_ng van dat recht
uitgaande van de deelnemer. De organisator zal van dit recht zeker gebruik maken
indien de doorgegeven gegevens in tegenspraak zijn met de goede trouw en/of de
organisator of zijn producten in een slecht daglicht plaatsen en/of de consumenten
kunnen bruuskeren.
De organisator kan eveneens in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor
een eventueel falen van de deelnemingsmogelijkheden aan de wedstrijd buiten zijn
wil om, meer bepaald in het geval van de onbeschikbaarheid van het digitaal
pla\orm h]ps://www.grohegame.be.

ARTIKEL 7: PRIJZEN
Kunnen worden gewonnen:
- 4 duo_ckets voor Tomorrowland 2017. Dag_cket voor 2 personen (op vrijdag,
zaterdag of zondag van het eerste weekend, 21, 22 of 23 juli 2017, exacte dag te
bepalen door GROHE op basis van beschikbaarheid). Het duo_cket heen een
waarde van €188,- (€94,- per _cket).
- Dagelijks wint 1 persoon één Aquatunes speaker ter waarde van €92,-, dat zijn
_jdens de loop_jd in totaal 28 winnaars.
- Vervoer heen en terug naar het het evenement is niet inbegrepen.
- Alle info over Tomorrowland is terug te vinden op de website h]p://
www.tomorrowland.com
Geen enkele prijs kan het voorwerp uitmaken van betwis_ng van welke aard dan ook
door om het even welke winnaar. De toegekende prijzen zijn onoverdraagbaar en
kunnen nooit het voorwerp uitmaken van een terugbetaling door de organisator in

geld noch van uitwisseling of uitkering van hun volledige of gedeeltelijke
tegenwaarde, hetzij in natura, hetzij in geld. Nie]emin behoudt de organisator de
mogelijkheid om op elk moment de voorgestelde prijs te vervangen door een andere
prijs van minstens gelijke waarde.
Alle merken of productnamen genoemd in dit reglement en in alle andere media die
de wedstrijd vermelden, blijven de exclusieve eigendom van hun auteur of hun
neerlegger.

ARTIKEL 8: TOEKENNING EN UITREIKING VAN DE PRIJZEN
Na veriﬁca_e van de regelma_gheid van de inschrijving en de toekenningsvoorwaarden van de prijs in kwes_e zal de beguns_gde deelnemer door GROHE per
e-mail worden ingelicht over de modaliteiten om de prijs daadwerkelijk in ontvangst
te krijgen. De organisator verbindt zich ertoe contact op te nemen met de winnaars
in de week volgend op de selec_e van de winnaars. Indien de contactgegevens
fou_ef zijn, blijn de prijs de eigendom van de organisator, die de vrijheid heen om
hem al dan niet toe te wijzen aan een persoon van zijn keuze, waardoor de winnaar
niet langer aanspraak kan maken op de prijs. Zonder atreuk te doen aan elke
mogelijke juridische betwis_ng blijn de organisator vrij van elke verplich_ng om een
prijs uit te reiken aan een winnaar indien deze laatste zijn gegevens niet correct heen
doorgegeven op het moment van inschrijving, of wanneer deze er manifest en met
gebruikmaking van om het even welk middel in is geslaagd het resultaat van de
wedstrijd te vervalsen of zich niet conform aan de bepalingen van onderhavig
reglement heen gedragen. In al deze gevallen blijn de voorziene prijs eigendom van
de organisator, die vrij is om hem dan al dan niet toe te kennen aan een andere
persoon van zijn keuze.
De prijs is op naam en kan door de winnaar niet worden overgedragen aan een ander
persoon.
Wanneer de winnaar valse of onvolledige gegevens heen meegedeeld, zal zijn
deelname niet meer als winnende deelname worden beschouwd en kan hij geen
aanspraak meer maken op de prijs.
Indien een winnaar om welke reden dan ook zijn prijs weigert of indien een prijs
teruggestuurd wordt omwille van een onmogelijke aﬂevering door onduidelijkheden
in de naam, het mailadres of het postadres van de bestemmeling, dan blijn de prijs
de eigendom van de organisator die vrij blijn om hem al dan niet toe te wijzen aan
een persoon van zijn keuze.

ARTIKEL 9: INFORMATICA EN VRIJHEDEN
De informa_e die in het kader van de wedstrijd "Bubble Shooter Game“ wordt
verzameld, is uitsluitend bestemd voor de organisator en is noodzakelijk om de
inschrijving van de deelnemers te kunnen behandelen. De informa_e wordt niet
verkocht of op geen enkele wijze overgedragen aan derden.
De deelnemers moeten verplicht het inschrijvingsformulier volledig invullen om aan
de wedstrijd te kunnen deelnemen. Bovendien mach_gt de winnaar de organisator
voor het publiceren van zijn naam en voornaam op de site en op de Facebookpagina,
zonder dat hem dit recht geen op een vergoeding anders dan die van de gewonnen
prijs.
Conform de wetgeving beschikken de deelnemers over het recht op toegang,
verbetering, verwijdering en betwis_ng van de gegevens die de organisator over hen
bijhoudt. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op eenvoudig schrinelijk verzoek
aan
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Vergezeld van een kopie van de iden_teitskaart of het paspoort van de aanvrager. De
personen die voor het einde van de wedstrijd gebruik maken van het recht op
verwijdering van hun gegevens, zien af van hun deelname aan de wedstrijd "Bubble
Shooter Game“.
Door de prijs te aanvaarden en zonder uitdrukkelijk verweer van zijn kant, mach_gt
elke winnaar de organisator om zijn naam en voornaam te gebruiken (op de website
en Facebookpagina van GROHE) zonder dat dit gebruik de winnaar recht geen op een
vergoeding of op een voordeel van welke aard dan ook buiten dat van het gewonnen
lot zelf. Indien de winnaar dit niet wenst, dient hij dit te laten weten per post aan het
voornoemde adres.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
De organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk stopze]en indien zou blijken
dat er fraude is gepleegd van welke aard dan ook, en meer bepaald door
computergerelateerde ac_es in het kader van deelneming aan de wedstrijd of
bepaling van de winnaars. Hij houdt zich in die mogelijkheid het recht voor de
fraudeurs geen prijs te geven en/of de plegers van deze fraude te vervolgen voor de
gerechtelijke overheden.

De organisator kan in geen geval op welke manier dan ook aansprakelijk gesteld
worden door deelnemers voor eventuele frauduleuze feiten.
Meer bepaald zal als fraude worden beschouwd het gebruik door een deelnemer van
een of meerdere ﬁc_eve namen of namen die zijn ontleend aan een of meerdere
derden. Elke deelnemer dient aan de wedstrijd deel te nemen onder zijn eigen,
unieke naam. Elke fraude ter zake heen onmiddellijke verwijdering van de betrokken
deelnemer tot gevolg.
De organisator behoudt de mogelijkheid om op elk moment en zonder
voorafgaandelijke verwiqging de wedstrijd te verlengen, op te schorten of te
onderbreken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan voor die
maatregelen niet aansprakelijk worden gesteld. In de mate van het mogelijke zullen
deze veranderingen vooraf worden meegedeeld op de daarvoor aangewezen wijze.
De organisator kan geen enkele aansprakelijkheid ten laste worden gelegd in geval
van overmacht of gebeurtenissen die zich tegen zijn wil voordoen en die de
organisa_e en het beheer van de wedstrijd beïnvloeden en noodzaken haar in te
korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren.

ARTIKEL 11: NEERLEGGING EN CONSULTATIE VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT
Door zijn loutere deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig
voorbehoud alle bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement. De deelnemers die
een kopie van het volledige reglement wensen, kunnen een aanvraag daartoe richten
aan GROHE NV, vergezeld van een aan zichzelf geadresseerde en voldoende
gefrankeerde enveloppe.
Onderhavig reglement kan ook online worden
geconsulteerd, gedownload en afgedrukt vanaf de wedstrijdpagina h]ps://
www.grohegame.be.

ARTIKEL 12: BEWIJSOVEREENKOMST
De organisator heen de noodzakelijke technische middelen geïnstalleerd om de
deelname of niet-deelname van een websitebezoeker te bewijzen. Er wordt dan ook
vanuit gegaan dat, buiten manifeste fouten, de gegevens die zijn opgeslagen in de
informa_esystemen van de organisator geldige bewijslast hebben met betrekking tot
de aanslui_ng en de gegevens voortvloeiend uit een digitale behandeling met
betrekking tot de wedstrijd. Er wordt eveneens vastgelegd dat, behalve bij manifeste
fouten, de organisator, met het oog op het samenstellen van de bewijslast, recht op
toegang heen tot, vooral, programma’s, gegevens, ﬁches, opnames, opera_es en
andere elementen (zoals een opvolgingsrapport en andere staten) van
informa_onele of elektronische aard, rechtstreeks of onrechtstreeks opgemaakt en
ontvangen of bewaard door de organisator in zijn informa_esystemen. De
deelnemers verbinden zich ertoe de ontvankelijkheid, geldigheid of dwingende

kracht van elementen van bovenvermelde informa_onele of elektronische aard of
vorm die als basis kunnen dienen van een juridische neerlegging niet aan te vechten,
ook indien bepaalde elementen beschreven of ondertekend moeten worden door de
par_jen om een bewijs te vormen.
De betreﬀende elementen zullen tevens kracht van bewijzen hebben en zullen,
indien ze geproduceerd zijn door de organisator als bewijsmiddelen in een
geschillen- of andere procedure, kunnen worden beschouwd als ontvankelijk, geldig
en weerlegbaar door de par_jen op gelijke wijze en met dezelfde kracht van bewijs
als elk ander document dat schrinelijk is opgesteld, ontvangen of bewaard.

ARTIKEL 13: ALGEMENE BEPALINGEN
Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht, ongeacht de reglementering
met betrekking tot wetsconﬂicten. De deelnemer aanvaardt dat iedere
rechtsvordering die resulteert uit zijn/haar deelneming aan de wedstrijd of met
betrekking tot het wedstrijdreglement onder de exclusieve bevoegdheid valt van de
Brusselse rechtbanken (België) en hij aanvaardt zich te onderwerpen aan de
rechtsbevoegdheid van deze rechtspraken in het kader van een dergelijke
vordering.
Indien een bepaling van onderhavig reglement om welke reden dan ook onwe]elijk,
ongeldig of niet toepasselijk blijkt, dan wordt deze bepaling als afgescheiden
beschouwd van het wedstrijdreglement en heen dit op geen enkele wijze een
invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. De op deze wijze afgescheiden
bepalingen moeten geïnterpreteerd en/of vervangen worden door geldige
bepalingen met eenzelfde doel en eﬀect, of door equivalente bepalingen of
bepalingen die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.
Elke aanvech_ng van de wedstrijd dient te gebeuren via aangetekend schrijven met
A.R.-bewijs gericht aan de organisator binnen de termijn van één maand volgend op
het verloop van de desbetreﬀende wedstrijd (poststempel als bewijs). Ze wordt
gericht aan
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