Reglement
Wedstrijd op sociale media van Cera
Mocktailset Cera
Artikel 1: Omschrijving van de wedstrijd
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cera, met maatschappelijke zetel in
de Muntstraat 1 in 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 0403.581.960, organiseert een
wedstrijd voor haar vennoten via het sociale medium Instagram.
De wedstrijd bestaat erin om een foto te posten op Instagram van je favoriete zomerdrankje met
hashtag #ceragram en #ceramocktail. Zie verder.
Cera zal toezien op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op een juiste toepassing van het
reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen. Tegen haar
beslissing is geen verhaal mogelijk.

Artikel 2: Tijdsschema
De wedstrijd loopt van 22/07/2020 tot 17/08/2020 en de bekendmaking van de winnaars volgt in de
derde week van augustus 2020.
Cera behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, uit te
breiden, in te korten of in te trekken, zonder gehouden te zijn tot enige redengeving of verbintenis.

Artikel 3: Inzendingen
Deelname aan de wedstrijd kan enkel via Instagram (@cera_gram). Inzendingen per post, per email enz.worden niet aanvaard.
Cera is niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen en vertragingen in het internetverkeer,
die verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of laattijdige deelname tot gevolg zouden
hebben.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk- spel-,
zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding
of welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
Niet-voorziene geschillen worden behandeld door de jury van de wedstrijd, van wie de uitspraak
bindend is. De jury is samengesteld uit personeelsleden van Cera.
Enkel personen die op het moment van de wedstrijd vennoot zijn van Cera, kunnen deelnemen.
Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Elke vennoot kan
zoveel foto’s delen als men wenst, maar men kan met slechts één foto winnen. Deelnemen aan de
wedstrijd is gratis.
De wedstrijdopgave bestaat erin: Minstens één foto te delen van je favoriete zomerdrankje via
Instagram (@cera_gram) met de hashtag #ceragram en #ceramocktail
De deelnemers mogen in hun post geen teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal gebruiken
die een inbreuk kunnen plegen op of afbreuk kunnen doen aan intellectuele rechten in het kader
van deze wedstrijd.

Artikel 4: Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer persoonsgegevens door aan de
organisator, Cera.

Door zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken geeft de deelnemer aan Cera de uitdrukkelijke
toestemming om deze te verwerken voor onder meer volgende doelstellingen: deelnemers op de
hoogte houden van de kalender en activiteiten van Cera en, in het bijzonder, van het verloop van de
wedstrijd en identificatie van de winnaar(s), aanbieden van diensten of beheer van bestanden. Cera
kan de doorgegeven persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden.
Cera handelt hierbij steeds volledig in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden door Cera niet doorgegeven aan
derden.
De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam en adresgegevens van de deelnemer en
mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden.
De deelnemer kan zich te allen tijde, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen het gebruik
van zijn/haar persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden en/of zijn/haar toestemming terug
intrekken via mail (info@cera.coop) of per brief (Cera CVBA, t.a.v. de juridische dienst, Muntstraat 1,
3000 Leuven).
Iedere deelnemer beschikt daarnaast over een recht op inzage, een recht op correctie en een recht
op gegevenswissing. Deze rechten kunnen worden ingewilligd op eenvoudig schriftelijk verzoek (via
mail of per brief, cf. supra).
De deelnemer die de gedeeltelijke of integrale verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het
verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn/haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd
aangezien men zonder registratie niet in de deelnemerslijst kan worden opgenomen.

Artikel 5: Beoordeling
Voor een geldige deelname moeten alle stappen uit de wedstrijdopgave vervuld zijn.
Na afloop van de wedstrijdperiode kiest een jury de foto die de kijker het meest aanspreekt. Tegen
de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

Artikel 6: Prijzenpot
De wedstrijdprijzen zijn 5 keer een mocktailset van Cera.
Cera kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de prijzen.
De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar, noch uitbetaalbaar in geld, noch
uitbreidbaar, noch aanpasbaar en mogen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden. De
prijzen worden niet vervangen ingeval van verlies of verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum.
De deelnemende vennoot is de eigenaar van het profiel op Instagram waarmee hij of zij heeft
deelgenomen aan de wedstrijd. Slechts indien er meer prijzen zijn dan deelnemende vennoten
kunnen er meerdere winnaars zijn met hetzelfde profiel op sociale media.

Artikel 7: Prijsuitreiking
Na afloop van de wedstrijd wordt de winnaar via sociale media gecontacteerd en wordt zijn of haar
postadres opgevraagd om de prijs te versturen.
Als de winnaar niet reageert binnen 1 maand na de kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs
definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisatoren.

Artikel 8: Instemming met het huidige reglement
Elke deelnemer wordt geacht de deelnemingsvoorwaarden te kennen en alle artikels van dit
reglement onvoorwaardelijk te aanvaarden.
De organisator kan het wedstrijdreglement wijzigen door hiervan melding te maken op de website
www.cera.coop, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd dit
vereisen.

Ingeval de deelnemer minderjarig is, gaat Cera er tot het bewijs van het tegendeel van uit dat alle
toestemmingen en goedkeuringen, gegeven in het kader van deze wedstrijd, door de wettelijke
vertegenwoordigers zijn gegeven.
Het huidige reglement kan gratis gedownload worden via de website www.cera.coop.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Cera, of elke andere tussenkomende natuurlijke of rechtspersoon, kan niet aansprakelijk worden
gesteld indien ingeval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden worden
gewijzigd, of indien de gewonnen prijs niet, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd zou kunnen worden.
Cera behoudt zich het recht voor deze wedstrijd, het verloop of de prijs te wijzigen indien
onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen.
Cera kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van omstandigheden buiten haar wil
om, de wedstrijd of de prijs zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
Cera kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het
gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Aldus sluit Cera onder
andere haar aansprakelijkheid uit voor technische onderbrekingen en vertragingen in het
internetverkeer, die verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of laattijdige deelname tot
gevolg zouden hebben en voor druk-, spel-, of andere fouten.

Artikel 10: Geschillenregeling
Ingeval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of ingeval van
betwisting, kan Cera elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd
te verzekeren. De beslissingen van Cera zijn soeverein en zonder verhaal.
De eventuele nietigheid van een bepaling van het huidige reglement zal de geldigheid van de
andere bepalingen niet aantasten.
De titels van de artikels van dit reglement hebben als enig doel de leesbaarheid van het reglement
te vergemakkelijken. Ingeval van moeilijkheden inzake de interpretatie van de titels en clausules,
zullen de titels niet bepalend zijn voor de inhoud van de clausules van dit reglement.
Deze wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

