
REGLEMENT VAN DE “’WIN EEN JAAR LANG GRATIS FRUIT” WEDSTRIJD VAN 

WIENERBERGER NV  

 

Artikel 1: Organisatie  

Wienerberger NV, met zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 121, RPR Kortrijk 0448 850 870,  

organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting onder de naam "Win een jaar lang gratis fruit”. 

 

De wedstrijd loopt van 13 november 2020 t.e.m. 10 december 2020. Het invullen van de 

wedstrijdvraag, schiftingsvraag en zijn/haar gegevens via het formulier op www.wienerberger.be/fruit, 

geldt als bewijs van deelname. 

 

Artikel 2: Algemeen  

Het wedstrijdreglement wordt gepubliceerd op de website van Wienerberger, via de link 

www.wienerberger.be/fruit.  

 

Het reglement kan ook via brief worden aangevraagd bij Wienerberger NV, dienst Marketing, Kapel ter 

Bede 121 te 8500 Kortrijk. Elke aanvraag moet schriftelijk aan Wienerberger worden gericht, met 

daarbij gevoegd een omslag met postzegel en met het adres van de bestemmeling voor het antwoord.  

 

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat men zich akkoord verklaart met alle punten van het 

reglement, met de uitslag en met de door de organisatie genomen of te nemen beslissingen in het 

kader van de wedstrijd.  

 

Wienerberger NV kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op 

haar website. Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Wienerberger 

NV behandeld en beslecht worden. De beslissing van Wienerberger kan in geen geval door de 

deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden 

omtrent de wedstrijd of dit reglement. 

 

Wienerberger NV behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd uit te breiden, te beperken, te 

wijzigen of te annuleren in geval van overmacht of als omstandigheden dit rechtvaardigen.  

 

Artikel 3: Deelname  

Iedereen die in België woont mag deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van personeelsleden 

van Wienerberger, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie 

van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats 

wonen) van deze uitgesloten categorieën.  

 

Deelname aan de wedstrijd verloopt als volgt:  

- Ga naar www.wienerberger.be/fruit  
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- Vul de wedstrijdvraag, de schiftingsvraag, uw naam en uw e-mailadres in 

- Ga akkoord met het wedstrijdreglement en verzend het formulier 

 

Deelname aan de wedstrijd houdt geen enkele aankoopverplichting in. 

Elke deelnemer kan slechts 1 maal deelnemen aan de wedstrijd, en er kan slechts 1 prijs worden 

gewonnen per adres. Wie zich inschrijft op onze nieuwsbrief, mag 2 maal de schiftingsvraag invullen.   

 

Artikel 4: Uitsluiting  

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, of waarvan Wienerberger gerede 

vermoedens heeft dat zij frauderen of de wedstrijd vervalsen, kunnen zonder verwittiging of verklaring 

uitgesloten worden. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.  

 

Artikel 5: Bepaling van de winnaar  

Er zijn drie prijzen te winnen. De drie deelnemers die de wedstrijdvraag correct hebben beantwoord 

én het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen, worden tot winnaar uitgeroepen. Bij een 

ex aequo voor de derde plaats, wint die deelnemer die eerst heeft deelgenomen. Het logboek van de 

site geldt daarbij als bewijs. 

 

Artikel 6: Prijs  

Vóór 20 december 2020 worden de winnaars bekendgemaakt. Zij krijgen gedurende 1 jaar wekelijks 

een fruitmand ter waarde van 23,00 euro (excl. BTW) thuis geleverd. De totale waarde van de prijs 

bedraagt 1.196,00 euro (excl. BTW). De prijs is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in 

natura, noch overdraagbaar aan derden. 

 

Artikel 7: Bekendmaking  

De winnaars van de wedstrijd worden vóór 20 december 2020 persoonlijk verwittigd door Wienerberger 

NV, en worden ook vóór 20 december 2020 bekendgemaakt via de Wienerberger Facebookpagina. De 

uitslag van de wedstrijd wordt eveneens bekendgemaakt via de Wienerberger website. Er volgt geen 

officiële prijsuitreiking.  

Het is Wienerberger toegestaan de namen van de winnaars openbaar te maken via haar website en 

sociale media kanalen. 

 

Artikel 8: Vrijwaring  

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen 

van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer 

in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de 

afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op 

besmetting door eventuele virussen op het netwerk.  

Wienerberger NV kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:  

− transmissies via het internet,  



− slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software,  

− de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken,  

− om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.  

 

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid 

van Wienerberger in het gedrang brengen.  

Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens 

Wienerberger NV treedt op als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van eventuele 

persoonsgegevens (zoals uw naam, adres en e-mailadres) die u ons doorgeeft n.a.v. uw deelname 

aan de wedstrijd. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken conform de geldende 

privacywetgeving, waaronder ook de Algemene verordening Gegevensbescherming (beter gekend als 

de ‘GDPR’ of AVR).Voor meer informatie verwijzen we naar onze Privacy Policy, die terug te vinden is 

op  

https://www.wienerberger.be/overige/privacy-policy.html.  

Wienerberger zal deze persoonsgegevens (enkel) gebruiken om uw deelname aan de Wedstrijd te 

organiseren of om u informatie te bieden over onze diensten en producten door middel van brochures 

of periodieke algemene nieuwsbrieven. U kan uw toestemming echter op eender welk moment even 

eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar info@wienerberger.be of uit te loggen via de 

daartoe voorziene knop onderaan de nieuwsbrief. 

Wienerberger zal de door u verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het 

organiseren van de Wedstrijd of voor het bereiken van de door de Deelnemer aanvaarde 

doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten. 

U heeft in het kader van de GDPR onder meer recht op informatie, correctie, wissen van gegevens en 

overdracht van gegevens. Meer informatie over deze rechten en over het uitoefenen van deze rechten 

vindt u in onze privacy policy. Contacteer ons bij eventuele vragen of bezorgdheden via 

dpo.be@wienerberger.com. Indien u meent dat wij u niet afdoende geholpen hebben, kan u klacht 

indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank  

De verhouding tussen Wienerberger NV en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. 

Alle geschillen tussen Wienerberger NV en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de 

uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende 

bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk.  
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