
WEDSTRIJDREGLEMENT – Prik&Tik: “Win één van de 10 Retro Vittel fietsen” 

 

1. IDENTIFICATIE 

 

1.1. Deze Wedstrijd wordt u aangeboden, onder de hierna opgenomen voorwaarden, door Prik&Tik CVBA, 

gevestigd te Gerard Mercatorstraat 85, 3920 Lommel, met ondernemingsnummer BE 0425.835.245. 

 

2. DEFINITIES 

 

2.1. Voor de toepassing van huidig Wedstrijdreglement wordt onder volgende termen, aangeduid met een 

hoofdletter, het volgende begrepen: 

“Wedstrijd” zal betekenen de Wedstrijd beschreven in huidig Wedstrijdreglement ook gekend onder de 

benaming “Win één van de 10 Retro Vittel fietsen”. 

“Wedstrijdreglement” zal betekenen onderhavig reglement houdende de voorwaarden betreffende de 

Wedstrijd. 

“Organisator” zal betekenen Prik&Tik CVBA, gevestigd te Gerard Mercatorstraat 85, 3920 Lommel, 

met ondernemingsnummer BE 0425.835.245. 

“Deelnemer” zal betekenen iedere natuurlijke persoon, minstens 18 jaar oud, woonachtig te België, die 

uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden en exclusief voor zichzelf, aan de Wedstrijd deelneemt 

en met uitsluiting van : 

I. natuurlijke personen dewelke zetelen in de raad van bestuur van de Organisator; 

II. natuurlijke personen tewerkgesteld in of aangesteld door de onderneming(en) die 

instaat/instaan voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van de Wedstrijd, al dan niet in 

(rechtstreekse of onrechtstreekse) onderaanneming voor Organisator; 

III. deze natuurlijke personen dewelke hun wettelijke woonplaats hebben op dezelfde plaats als de 

personen vermeld onder (I) en (II) of er een familiale band in de eerste of de tweede graad mee 

hebben. 

 

3. VOORWERP VAN DE WEDSTRIJD 

 

3.1. Ingeval van een overeenkomst op afstand, in de zin van artikel I.8, 15° WER, ontstaat er geen 

deelnamerecht. Deze Wedstrijd is enkel van toepassing op verkopen dewelke niet kwalificeren als een 

overeenkomst op afstand. 

 

3.2. Er is een aankoopverplichting verbonden aan deze Wedstrijd. De Deelnemer is geen enkele vergoeding 

of bijdrage verschuldigd voor de deelname aan de wedstrijd.  

 

3.3. De Deelnemer neemt deel aan de Wedstrijd door in een fysieke Prik&Tik-winkel minimaal en in het 

kader van één aankoop drie (3) van de volgende verpakkingen aan te kopen, van dezelfde soort dan wel 

van verschillende soorten:  

 

▪ Vittel 8x33cl; 



▪ Vittel 6x50cl;  

▪ Vittel 6x75cl;  

▪ Vittel 6x1L; of  

▪ Vittel 6x1.5L 

Bij aankoop van minimaal drie (3) verpakkingen in het kader van één aankoop ontvangt de Deelnemer 

een kraslot met een unieke deelnamecode die hij / zij eenmalig kan gebruiken om deel te nemen aan de 

Wedstrijd op volgende wijze.  

3.4. Na ontvangst van het kraslot dient de Deelnemer dewelke wenst deel te nemen naar de website 

www.prikentik.be, te surfen en te klikken op de wedstrijdbanner die zichtbaar is op de homepage. Om 

deel te nemen dient de Deelnemer op de daartoe aangeven plaats zijn unieke deelnamecode in te voeren. 

 

3.5. De Deelnemer dient tot slot een wedstrijd- en een schiftingsvraag in te vullen, samen met de 

persoonsgegevens noodzakelijk om deelname aan Wedstrijd in overeenstemming met dit reglement 

mogelijk te maken. Deelname is enkel geldig door alle benodigde gegevens correct via het 

deelnameformulier, beschikbaar via: prikentik.playandwin.be/win-een-retro-Vittel-fiets, in te vullen. 

 

3.6. De 1ste wedstrijdvraag is: Sinds wanneer is Vittel sponsor van Tour de France? 

• 1984 

• 1997 

• 2008 

 

De schiftingsvraag is: Hoeveel deelnames zullen we ontvangen tussen 07/06/2019 en 28/07/2019? 

3.7. De winnaars zijn de Deelnemers die binnen de wedstrijdperiode geldig deelnamen aan de Wedstrijd door 

het correcte antwoord te kiezen op de eerste  wedstrijdvraag en door het juiste antwoord op de 

schiftingsvraag te geven. Indien er geen correct antwoord werd geformuleerd door voldoende 

Deelnemers op de schiftingsvraag zullen de deelnemers die de schiftingsvraag het dichtst benaderde, en 

tevens een geldig en correct antwoord formuleerde op de eerste vraag, gelden als winnaars. 

  

3.8. Er worden 10 winnaars gekozen. 

 

3.9. Bij een ex aequo wordt de Deelnemer die het eerst geldig deelnam beschouwd als de winnaar.  

 

4. DE PRIJS 

 

4.1. De prijs is een retro fiets met het logo van Vittel (waarde van 1 fiets = 300 euro excl. BTW). 

 

4.2. Er zijn 10 prijzen te winnen. 

 

4.3. De prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 

4.4. Er kan slechts 1 winnaar per adres zijn. Indien er twee winnaars zijn dewelke hetzelfde adres opgaven 

zal de winnaar die het eerst deelnam aangemerkt worden als de winnaar, zal de winnaar die later deelnam 

vervallend verklaard worden van zijn recht op de prijs en zal de tweede fiets toegewezen worden aan 

een de eerst nuttige volgende winnaar dewelke woont op een ander adres. 

http://www.prikentik.be/


 

4.5. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet. 

 

 

4.6. De winnaars worden via mail gecontacteerd en bekendgemaakt via een Facebookpost op 07/08/2019 die 

leidt naar de website www.prikentik.be/winnaars waarop de naam, voornaam en opgegeven Prik&Tik-

winkel worden gepubliceerd.  

4.7. De gewonnen fiets wordt kosteloos geleverd op het aangeven adres van de winnaar dewelke deze in 

ontvangst dient te nemen. 

 

5. BIJZONDERDE VOORWAARDEN: 

 

5.1. De deelname aan de Wedstrijd omvat: het beantwoorden van een wedstrijdvragen, de schiftingsvraag, 

de ingave van je persoonlijke gegevens (familienaam, voornaam, geboortedatum, geldig e-mailadres), 

de goedkeuring van dit wedstrijdreglement (met daarin de vermelding dat we jouw naam en voornaam 

als winnaar op de website publiceren, zie 8.4.), de goedkeuring van ons privacy- en cookiebeleid en het 

online verzenden van je deelname. 

 

5.2. De Deelnemers zijn, indien zo uitdrukkelijk aangegeven in het kader van een deelname, akkoord dat 

(persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Wedstrijd worden opgeslagen en verwerkt 

door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op 

de www.nestle.be/nl/info/yourdata . 

 
5.3. De door de Deelnemerverstrekte persoonsgegevens, in verband met de Wedstrijd, aan Nestlé 

worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de 

huidige wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en de behandeling 

hiervan. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Wedstrijd. 

Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. 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. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst 

per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het 

betreffende vakje op de Wedstrijdpagina aan te vinken. 

 

5.4. De Wedstrijd is niet cumuleerbaar met dezelfde of enige andere wedstrijd, actie, korting, premie of 

voorwaarde van de Organisator. 

 

5.5. Deelname aan de Wedstrijd kan meerdere keren per Deelnemer. Per unieke deelnamecode kan je een 

keer deelnemen aan de Wedstrijd. 

 

6. DUUR VAN DE WEDSTRIJD 

 

6.1. Deelname aan de Wedstrijd is enkel geldig van 07/06/2019 om 12u00 t.e.m. 28/07/2019 om 23u59.  

 

7. AANVAARDING 

 

http://www.prikentik.be/winnaars
http://www.nestle.be/nl/info/yourdata


7.1. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van het 

Wedstrijdreglement en aanvaardt de Deelnemer het Wedstrijdreglement in haar bepalingen en zonder 

enig voorbehoud. 

 Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer, indien van toepassing, alle andere 

reglementen te aanvaarden dewelke van toepassing zijn op de Wedstrijd ingevolge het geheel of 

gedeeltelijk gebruik van enig sociaal netwerkplatform door de Organisator voor de organisatie van de 

Wedstrijd. 

7.2. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer dat de Organisator op generlei wijze 

aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de Wedstrijd, behoudens ingeval van bedrog of 

opzettelijke fout. De Organisator is aldus niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade 

dewelke zou ontstaan in hoofde van enige Deelnemer in het kader van de Wedstrijd. 

 

8. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

 

8.1. Naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd zal de Organisator persoonsgegevens van de 

Deelnemer verwerken dewelke noodzakelijk zijn om deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken. De 

volgende categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt: 

 

 Geslacht (Mevr. Of Dhr.)  

Familienaam 

 Voornaam 

 Geboortedatum  

 E-mailadres 

 De Organisator verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend in overeenstemming met 

de Europese Verordening van 27 april 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

(hierna: “AVG”). 

8.2. In het kader van dit Wedstrijdreglement dient de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke 

beschouwd te worden. U kan de Organisator steeds bereiken door gebruiken te maken van onderstaande 

contactgegevens: 

 

Prik&Tik CVBA 

Gerard Mercatorstraat 85 

3920 Lommel 

BE 0425.835.245 

www.prikentik.be 

info@prikentik.be 

De Organisator bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de 

verwerking van persoonsgegevens. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens vaak middels 

tussenkomst van derde-dienstverleners, bv in sommige gevallen Freedelity nv, die hiertoe duidelijk 

instructies ontvangen en de persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van de 

Organisator en conform de AVG. Deze verwerkers kunnen steeds worden meegedeeld op verzoek.  

http://www.prikentik.be/


8.3. De Organisator verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke 

beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal de Organisator in het 

bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens 

verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in dit Wedstrijdreglement. 

 

8.4. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens om de deelname aan de Wedstrijd mogelijk te maken. De 

verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via Deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend voor 

volgende welbepaalde doeleinden: 

 

 

- deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken; 

- een behoorlijke identificatie van de Deelnemers mogelijk te maken; 

- de naam en voornaam van de winnaars van de Wedstrijd bekend te maken op de website: 

www.prikentik.be/winnaars; 

- indien uitdrukkelijk toegestaan door de Deelnemer: de doeleinden vermeld in de 

privacyverklaring van Nestlé (www.nestle.be/nl/info/yourdata) 

- indien uitdrukkelijk toegestaan door de Deelnemer: Na doorgifte aan Freedelity nv, het 

sturen van nieuwsbrieven met publiciteit voor de goederen en diensten van de Organisator 

evenals het verzenden van een e-mail om de Deelnemer te feliciteren met zijn / haar 

verjaardag. 

 

De Deelnemer verschaft zelf de persoonsgegevens aan de Organisator en kan op die manier een zekere 

controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan.  

8.5. De Deelnemer beschikt over de volgende rechten als betrokkene in de zin van de AVG: 

 

i. Recht op inzage; 

ii. Recht op rectificatie of recht op wissing; 

iii. Recht op beperking van de verwerking; 

iv. Recht van bezwaar; 

v. Recht van gegevensoverdraagbaarheid; 

vi. Recht op vergetelheid; 

vii. Recht op het intrekken van je toestemming; 

viii. Recht om klacht in te dienen; 

ix. Recht op informatie; 

x. Recht op transparantie. 

 

Indien de Deelnemer wenst diens rechten uit te oefenen, zal de Organisator hieraan gevolg geven binnen 

één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in diens hoofde bestaat. De 

aanvraag gebeurt via aantekende zending gericht aan de Organisator of via een mail naar: 

info@prikentik.be. 

 

8.6. De Organisator zal de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk 

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

doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.  

 

8.7. De gegevens van de Deelnemer die toestemming heeft gegeven om e-mails van Prik&Tik en/of via zijn 

partner Freedelity NV te ontvangen, zullen verwijderd worden uit de e-mail database van Prik&Tik als 

http://www.prikentik.be/winnaars
http://www.nestle.be/nl/info/yourdata
mailto:info@prikentik.be


hij zich uitschrijft uit de mailinglijst of als hij gedurende 1 jaar geen enkele e-mail van Prik&Tik heeft 

geopend. Uitschrijven kan hij doen door in elke e-mail die hij ontvangt op de uitschrijflink te klikken of 

op simpele aanvraag bij Prik&Tik. 

 

9. OVERIGE BEPALINGEN 

 

9.1. De Organisator behoudt zich het discretionair recht voor om iedere Deelnemer uit te sluiten van de 

Wedstrijd en / of de toegekende prijs terug te vorderen, indien de Deelnemer op enige wijze in strijd 

handelt met het Wedstrijdreglement of zich schuldig maakt aan fraude of andersoortig oneerlijk gedrag. 

 De beslissingen terzake zijn niet vatbaar voor beroep. 

9.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Wedstrijdreglement. 

 

9.3. Indien één of meer bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar zijn of in 

strijd zijn met andere toepasselijke reglementen, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van deze 

bepaling niet in het gedrang brengen, maar zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die 

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling benadert. 

 Dit recht tot vervanging van een bepaling wordt discretionair uitgeoefend door de Organisator en is niet 

vatbaar voor beroep. 

9.4. Op alle geschillen aangaande de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing en elk geschil over de 

toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van keuze van de Organisator.  

 

10. CONTACT 

 

10.1. Indien de Deelnemer vragen heeft aangaande het Wedstrijdreglement kan hij / zij zich steeds richten tot 

de Organisator via info@prikentik.be. 

mailto:info@prikentik.be

