
Wedstrijd Reglement  
 

1. De wedstrijd loopt van 08/01/2022 08h00 tot en met 14/02/2022 14h00 of tot 
uitputting van het maximum aantal deelnemersforumulieren zoals bepaald in art. 3. 

2. Per aankoopschijf van 50 EUR (BTW incl.), in de fysieke winkel, in het beautysalon of 
kapsalon ontvangt de klant 1 deelnameformulier.  Er is een aankoopverplichting 
overeenkomstig wet van 6 April 2010, zie art. 2. 

3. Er is voor de wedstrijd een maximum van 500 deelnemingsformulieren ter beschikking 
gesteld.  Bij uitputting zal COBOFAM gcv dit aankondigen via sociale media. 

4. Het staat de klant vrij deel te nemen of niet aan de wedstrijd. 
5. Om zijn deelname te valideren dient de klant alle informatie op het formulier leesbaar, 

correct en naar waarheid in te vullen, en vervolgens zijn deelnameformulier in de 
daartoe dienende urne te deponeren voor het verstrijken van de termijn in art. 1. 

6. Er is geen andere inleg of monetaire inzet verreist of mogelijk ter deelname.   
7. Bepaling van de winnaar: De winnaar wordt bepaald onder de deelnemers die de 

kennis vraag juist hebben beantwoord.  Die deelnemer met het exact of het dichtste 
bij de schiftingsvraag zal aangeduid worden als unieke winnaar. Bij een ex-aequo op 
de schiftingsvraag, wint de persoon die als eerste het antwoord op de schiftingsvraag 
heeft gegeven.  

8. Cobofam GCV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het 
kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van 
de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.) en voor 
analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de 
wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer de deelnemer hiermee heeft 
toegestemd, gebruiken we gegevens om bepaalde communicatie (nieuwsbrieven 
en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan op elk 
moment ingetrokken worden. We delen  gegevens niet met derde partijen, tenzij 
anders aangegeven bij registratie van de deelname. We bewaren gegevens tot max. 1 
jaar na afloop van de wedstrijd, en voor zover de deelnemer toe stemde met het 
gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het 
doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de 
verwerking van persoonsgegevens of om het recht op inzage, verbetering, wissing, 
beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, zijn we bereikbaar via 
info@cobofam.be of per post gericht aan Cobofam GCV, Opperstraat, 158 te 1770 – 
Liedekerke.  Indien gewenst kan een klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend worden. 

9. Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België 
heeft, behalve: 

a. de personeelsleden, freelancemedewerkers en bestuurders van COBOFAM gcv 
en haar verbonden vennootschappen, 

b. de personen die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd 
deelnemen, en 

c. de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van bovengenoemde 
personen. 

10. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit Reglement en het 
eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben. 
 



11. COBOFAM gcv verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs en is 
niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks 
verband houden met een gewonnen prijs.  

12. Indien een prijs verstuurd wordt, is COBOFAM gcv niet verantwoordelijk voor 
beschadiging, vertraagde levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de 
postdiensten of door de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden 
opgestuurd is COBOFAM gcv evenmin aansprakelijk voor schade, verlies of 
vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. 

13. De winnaar krijgt bericht dat zij/hij heeft gewonnen via brief, e-mail, persoonlijk 
telefonisch contact of via SMS, afhankelijk van de betrokken wedstrijd. De 
winnaar(s) kunnen ook worden bekendgemaakt via sociale media. 

14. Bij bedrog, misbruik of inbreuk op de deelnemingsvoorwaarden kan men van 
deelneming van de Wedstrijd of andere wedstrijden worden uitgesloten. 

15. De wedstrijd kan door Cobofam gcv onder toezicht geplaatst worden van een derde 
partij zoals, maar niet noodzakelijk een gerechtsdeurwaarder. 

16. Te winnen prijs: De unieke winnaar wint een handtas van het merk Louis Vuitton model 
Speedy 25 of gelijkwaardig bij gebrek aan voorraad. 

17. Online aankopen zijn uitgesloten van deelname. 
 


