
 “Giveaway – Wedstrijd Instagram” 

 
Artikel 1: Organiserende firma 
 
De firma VERTBAUDET SAS, vereenvoudigde naamloze vennootschap, met een kapitaal van € 32.352.340 en 
maatschappelijke zetel te 216 rue Winoc Chocqueel, 59200 Tourcoing, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en 
Ondernemingsregister van de Metropool Lille onder het nummer 397 555 327, organiseert van 02/12/2022 tot en met 

28/02/2023 een gratis wedstrijdspel zonder aankoopverplichting met als titel “Wedstrijd” (hierna: het “Spel”) op de 
Instagram-pagina van Vertbaudet: https://www.instagram.com/vertbaudetbe/ (hierna: de “Pagina”). 
 
Er wordt benadrukt dat het Spel en de promotie ervan niet worden beheerd of gesponsord door Instagram.  
 
 
Artikel 2: Deelnemers en deelname 
 
Deelname aan het Spel staat open van 02/12/2022 tot en met 28/02/2023 voor elke meerderjarige natuurlijke persoon 
die in België woont, met uitzondering van het personeel van Vertbaudet, dat van de bedrijven die hebben 
deelgenomen aan de uitwerking van het Spel en hun familieleden in directe lijn.  
 
De betreffende deelnemer kan enkel online deelnemen via de Pagina. Toegang tot het internet en een Instagram-
account zijn om deze reden vereist voor deelname. 
 
Elke deelname aan het Spel moet verplicht voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van Instagram en het onderhavige 
reglement.  
 
Dientengevolge verklaart de deelnemer elk misbruik uit te sluiten met welk middel dan ook (bijvoorbeeld tijdelijke 
accounts) dat bedoeld is om dit reglement te omzeilen.  
 
In geval van fraude behoudt Vertbaudet zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten en zo zijn deelname aan het 
Spel te annuleren. 
 
Elke deelname die onvolledige, onjuiste of vervalste informatie bevat, die niet in overeenstemming is met het 
reglement of die enkel wordt ontvangen na afloop van het Spel, wordt als nietig beschouwd en leidt tot uitsluiting van 
de deelnemer. Ook elke deelname die per brief wordt ontvangen, zal door Vertbaudet worden verworpen. 
 
 
Artikel 3: Spelvoorwaarden 
 
Deelnemen kan door: 

• in te loggen op de Pagina vanaf 02/12/2022 tot en met 28/02/2023 via de volgende link: 
https://www.instagram.com/vertbaudetbe/;  

• de Pagina te volgen; 
• de betreffende publicatie te liken en vrienden uit te nodigen in een reactie; 
• de betreffende publicatie te delen in een story. 

Elke deelname die onvolledige, onjuiste of vervalste informatie bevat, die niet in overeenstemming is met het 
reglement of die enkel wordt ontvangen na afloop van het Spel, wordt als nietig beschouwd en leidt tot uitsluiting van 
de deelnemer. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/vertbaudetbe/
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Artikel 4: Spelprijzen 
 
Vijf (5) winnaars krijgen een digitale cadeaubon ter waarde van 100 euro. 
 
Artikel 5: Het bepalen van de winnaars 
 
Op 1/03/2023 worden de winnaars geloot onder de personen die voldoen aan de hierboven beschreven 

deelnamevoorwaarden. 

Na afloop van de loting worden de winnaars via het Instagram-account op de hoogte gebracht zodra de loting voltooid 
is.  De winnaars hebben vervolgens vijftien (15) dagen de tijd om hun adresgegevens en e-mailadres door te geven via 
een privébericht aan het Instagram-account van @Vertbaudetbe. 
Indien de winnaars binnen de 15 dagen na de aankondiging van de winnaars deze stap niet hebben uitgevoerd, wordt 
hun deelname als nietig verklaard. 
 
 
Artikel 6: Het uitreiken van de prijzen 
 
Tijdens de hele duur van het Spel wordt er slechts 1 prijs overhandigd per huishouden (personen met dezelfde 
achternaam en/of hetzelfde postadres) en/of IP-adres en/of Instagram-account. 
 
De prijs wordt binnen een termijn van één (1) maand na de bevestiging van hun persoonsgegevens per post verstuurd 
naar de winnaars die hun persoonsgegevens hebben bevestigd, behoudens redenen waarop Vertbaudet geen invloed 
heeft. 
 
De aan de winnaars aangeboden prijzen kunnen geen aanleiding geven tot betwistingen van welke aard dan ook, noch 
tot de overhandiging van hun volledige of gedeeltelijke financiële tegenprestatie, noch tot het ruilen voor of vervangen 
door een andere prijs van welke waarde dan ook, om welke reden dan ook. 
 
Verstuurde prijzen die niet in ontvangst zijn genomen kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting. 
 
De prijs die niet aan de winnaar kon worden overhandigd, zal naar keuze van Vertbaudet opnieuw in het Spel wordt 
gebracht in het kader van het Spel zelf of aan een erkende liefdadigheidsinstelling worden geschonken, binnen een 
termijn van zes (6) maanden na de einddatum van het Spel en dit overeenkomstig de bepalingen van het Verbond van 
Franse Ondernemingen voor Verkoop op Afstand. 
 
Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Vertbaudet zich het recht voor de prijs te vervangen door een andere 
prijs van gelijke of hogere waarde, bijvoorbeeld in geval van het niet beschikbaar zijn van de oorspronkelijk voorziene 
prijs. 
 
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 
 
Vertbaudet kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het, in geval van overmacht, gebeurtenissen buiten haar wil 
of gerechtvaardigde noodzaak, te allen tijde het Spel zou inkorten, verlengen, uitstellen, wijzigen of annuleren indien 
de omstandigheden dit vereisen. 
 
Vertbaudet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die haar niet te wijten zijn, met name in geval 
van problemen met levering van de post, het slecht functioneren van de telefoonlijnen, het niet beschikbaar zijn van 
de Website of Pagina, een technisch defect dat de voortzetting van het Spel onmogelijk maakt, netwerkstoringen die 
het goede verloop van het Spel verhinderen, alle technische en materiële fouten of softwarefouten van welke aard 
dan ook die de mogelijkheid om deel te nemen aan het Spel hebben verhinderd of beperkt of het systeem van een 
deelnemer hebben beschadigd, een probleem met betrekking tot het transport van de prijzen, het verlies, niet 
ontvangen of beschadiging van eerdergenoemde prijzen, en tevens laattijdige levering. 



 
Alle deelnemers moeten alle mogelijke passende maatregelen nemen om hun eigen persoonsgegevens en/of software 
die op hun computerapparatuur is opgeslagen, tegen elke inbreuk te beschermen. De deelnemers zijn volledig 
verantwoordelijk voor hun internetverbinding en de deelname aan het Spel. 
 
Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook, de voorzieningen van het Spel te wijzigen of trachten te wijzigen, 
met name teneinde de resultaten ervan of elk element dat de afloop van het Spel en de winnaars bepaalt, te wijzigen.  
Vertbaudet behoudt zich het recht voor om ervoor te zorgen dat de kansengelijkheid voor alle deelnemers wordt 
gerespecteerd, onder meer langs juridische wegen of via enig ander middel naar eigen goeddunken. 
 
Vertbaudet behoudt zich het recht voor om personen die het goede verloop van het Spel hebben verstoord of die 
hebben valsgespeeld, uit te sluiten van het Spel en in rechte te vervolgen. Een winnaar die vals heeft gespeeld verliest 
van rechtswege elke prijs. 
 
 
Artikel 8: Informatica en Vrijheid 
 
Overeenkomstig de Franse wet Informatica en Vrijheid nr. 78-17 van 6 januari 1978 is de gevraagde informatie 
verplicht en noodzakelijk voor Vertbaudet om de deelname in aanmerking te nemen en te bevestigen. De deelnemers 
hebben recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en verzet tegen de verwerking van hun 
persoonsgegevens. De deelnemers kunnen dit recht uitoefenen hetzij door een brief te sturen naar het in artikel 1 
vermelde adres met vermelding van hun naam, voornaam en adres, hetzij door een e-mail te sturen via de 
contactpagina van de website van Vertbaudet: http://www.vertbaudet.be/nl/contact.htm 
 
Artikel 9: Intellectuele eigendom 
 
Alle merken, logo’s en andere onderscheidende tekens die aanwezig zijn op de Pagina en op de Website die toegang 
mogelijk maken via hypertekstlinks, zijn de exclusieve eigendom van de houders ervan en worden uit dien hoofde 
beschermd door de bepalingen van het Intellectuele eigendomsrecht.  
 
Elke ongeoorloofde reproductie van deze merken, logo’s en tekens, en software, is verboden. 
 
 
Artikel 10: Toestemming 
 
De winnaars geven Vertbaudet kosteloos toestemming om hun naam, voornaam, leeftijd en woonplaats te kopiëren, 
te publiceren en te tonen op alle media (met name in: de pers, mailings, affiches, publicaties, audiovisuele platformen, 
op het internet, in bioscopen enz.) gedurende een periode van 4 maanden na bekendmaking van de winnaars, behalve 
indien zij afzien van hun prijs.  
 
De deelnemers geven toestemming voor alle controles met betrekking tot hun identiteit en hun gegevens. Eventueel 
is voorafgaande toestemming van de houder van het ouderlijk gezag voor minderjarige deelnemers vereist. Elke 
vermelding van een valse of onjuiste identiteit of een vals of onjuist adres leidt automatisch tot uitsluiting van 
deelname. 
 
 
Artikel 11: Toepasselijke wetgeving en reglement 
 
Het onderhavige Spel is uitsluitend onderworpen aan de Franse wet.  
Deelname aan dit Spel impliceert de gehele aanvaarding van het volledige, onderhavige reglement en de uiteindelijke 
arbitrage van Vertbaudet voor alle betwistingen met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van dit 
reglement.  
 
Het volledige reglement is gratis beschikbaar op de Pagina en op de Website. Klachten of betwistingen met betrekking 
tot de interpretatie of de toepassing van dit reglement moeten binnen een termijn van twee maanden na de afloop 
van het Spel worden ingediend op het volgende adres: VERTBAUDET – Jeu Instagram – 216 rue Winoc Chocqueel – 
59200 TOURCOING – Frankrijk. 

http://www.vertbaudet.be/nl/contact.htm

