Actiereglement Test “Gezonde lunchgewoontes: feit of fabel?”
OZ501, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 5, met
ondernemingsnummer 411.760.941, organiseert op www.gezond.be een actie in de vorm van
een test met hieraan een wedstrijd gekoppeld. Dit reglement beschrijft het verloop van deze
actie en legt de deelnemingsvoorwaarden vast.

Duur
De actie “Gezonde lunchgewoontes: feit of fabel?” loopt van 27/09/2018 tot en met 27/10/2018.

Wat houdt de actie in?
Door bij de “Gezonde lunchgewoontes-test” de daar voorziene verplichte gegevens in te vullen zal de
gebruiker via e-mail het resultaat van de test ontvangen. De gegevens worden doorgegeven aan OZ
501 (hierna “OZ”) kans maakt om 1 van de 20 ‘Gezonde lunch’-pakketten te winnen, met daarin een
lunchbox en het boek ‘Easy peasy lunchbox’. De actie staat open voor iedereen. Deelname zonder
aansluitingsverplichting.

Deelnemen
Deelnemen kan op volgende manier: de “Gezonde lunchgewoontes-test” voltooien en de verplichte
gegevens invullen. Een inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer alle verplichte
velden van het online webformulier correct zijn ingevuld. Deelnames met onvolledige of foutieve
gegevens op het formulier komen niet in aanmerking voor deze actie.
Er kan maar 1x deelgenomen worden door eenzelfde persoon en per ingezonden telefoonnummer en
adres. Gebeurt het toch dat één persoon (of verschillende personen met eenzelfde telefoonnummer
of adres) meerdere antwoordformulieren invult voor dezelfde wedstrijd, dan geldt enkel de eerst
ontvangen deelname.

Het lunchpakket
Er zijn 20 ‘Gezonde lunch’-pakketten te winnen. Hierin zit: een blauwe bento lunchbox en het boek
‘Easy peasy lunchbox’ van Claire van den Heuvel. Deze zijn niet in te ruilen tegen geld of andere
voordelen in natura. De prijzen worden per post opgestuurd voor het einde van de maand die volgt op
het einde van de wedstrijd.

Winnaars
Om in aanmerking te komen om één van de 20 pakketten te winnen, moet de wedstrijdvraag correct
beantwoord worden. De 20 personen die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen,
winnen. In geval van een ex aequo zal een loting de winnaar bepalen. OZ kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partners m.b.t. de overhandiging van de
prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijzen. OZ zal niet verplicht zijn, indien de
leverancier in gebreke blijft te overhandigen, om een andere prijs te verstrekken.

Controle op de naleving van het actiereglement
De deelnemers stemmen in met iedere verificatie met betrekking tot hun identiteit of met betrekking
tot de verblijfplaats die zij hebben opgegeven. Iedere valse, onvolledige of onjuiste opgave van
identiteit, telefoonnummer, e-mailadres of adres leidt automatisch tot de eliminatie van de deelname.

Geldigheid
Indien enige bepaling van dit actiereglement onwettig, nietig of voor enige andere reden niet
afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van
het actiereglement en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
De aldus uitgesloten bepalingen dienen geïnterpreteerd en/of vervangen te worden door geldige
bepalingen waarvan het doel en de gevolgen dezelfde zijn, of equivalent of het meest gelijkend aan
deze beoogd door de oorspronkelijke bepaling. Elke deelname die onwettig, schadelijk, bedreigend,
belagend, onrechtmatig, vulgair, obsceen, inbreuk makend op iemands privacy, haatdragend,
racistisch, xenofobisch of op een andere wijze laakbaar is, zal onmiddellijk uitgesloten worden.

Aanvaarding van dit actiereglement
De deelname aan deze actie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit
actiereglement door de deelnemer.

Beperking van de aansprakelijkheid van OZ
OZ behoudt zich het recht voor de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van
overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van OZ ligt (zoals, maar niet beperkt tot, een
technisch incident verbonden aan een defect van het gebruikte informaticasysteem, een frauduleuze
toegang tot het informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of een vertraging van het
telecommunicatienetwerk). Evenzo kan OZ niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even
welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan
elektronische dataverzending waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen. Ook kan OZ niet
verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de elektrische fietsen.

Privacy
De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden opgenomen in het bestand van OZ.
Deelnemers hebben het recht om hun gegevens die ze in het kader van deze wedstrijd insturen, te
raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige aanvraag te doen schrappen met toepassing van de wet
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. We gebruiken de gegevens
om de winnaars van de wedstrijd te identificeren en te publiceren alsook om de deelnemers op de
hoogte te houden van onze producten en activiteiten. De gegevens worden ook doorgegeven aan
andere entiteiten binnen de groep OZ voor commerciële doeleinden. Indien u hiermee niet akkoord
gaat, kan u dat online (privacy@oz.be) of schriftelijk (Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk) melden.

