
WEDSTRIJDREGLEMENT 
“The Voice Kids en Brugge Kaas” 

Artikel 1: ALGEMEEN 

De wedstrijd met aankoopverplichting genaamd “The Voice Kids en Brugge Kaas” (verder 
genoemd de “WEDSTRIJD”) wordt georganiseerd door Kaasimport Jan Dupont NV, met 
zetel te Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge, Ondernemingsnummer 0405.109.216 (verder 
genoemd de “ORGANISATOR”).  

Dit wedstrijdreglement bevat de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden van toepassing op 
de WEDSTRIJD. Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke 
aanvaarding van dit wedstrijdreglement. Elke deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud 
van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben 
aanvaard. 

Dit reglement is ten alle tijde consulteerbaar via www.bruggekaas.be. Er wordt geen 
communicatie gevoerd betreffende dit reglement, de vragen, het mechanisme van de 
wedstrijd of de modaliteiten van de selectie.  

Artikel 2: Duur van de WEDSTRIJD 

De WEDSTRIJD loopt van maandag 14 april 2017 om 00:00 uur tot en met vrijdag 2 juni 
2017 om 23:59 uur of zolang de voorraad strekt (wat eerste komt).  

Voor deelname is de datum en het uur van ontvangst door de ORGANISATOR van het 
electronisch deelnameformulier bepalend. Er wordt slechts rekening gehouden met 
inzendingen die door de ORGANISATOR ontvangen worden vóór afloop van bovenvermelde 
wedstrijdperiode. Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die tijdig door de 
ORGANISATOR worden ontvangen, zullen in aanmerking worden genomen. In geen geval 
kan de ORGANISATOR aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige ontvangst van het 
deelnemingsformulier, om welke reden dan ook (inclusief maar niet uitsluitend om redenen 
van technisch aard).  

Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden 

Deelname aan de WEDSTRIJD kan enkel via de website www.bruggekaas.be. In geen geval 
kan worden deelgenomen per post, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel. 

Deelname aan de WEDSTRIJD is gratis. Eventuele kosten verbonden aan de deelname 
(waaronder maar niet uitsluitend kosten voor internetverbinding, verplaatsingskosten, 
verkrijging code etc.) zijn geheel ten laste van de deelnemer en kunnen niet verhaald worden 
op de ORGANISATOR.  

Deelname aan de WEDSTRIJD staat uitsluitend open voor natuurlijke personen die 
gedomiciliëerd zijn in België en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van 
deelname. Minderjarigen mogen aan de WEDSTRIJD deelnemen onder toezicht en mits 
voorafgaande toestemming van hun ouders (of van zij die over hen het ouderlijk gezag 
uitoefenen). De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om aan iedere deelnemer een 
bewijs van identiteit en leeftijd op te vragen, evenals, ingeval van een minderjarige een 
geschreven bevestiging van de verkregen ouderlijke toestemming. Indien de deelnemer 
nalaat om binnen de door de ORGANISATOR bepaalde redelijke termijn de gevraagde 
bewijsstukken te leveren, behoudt de ORGANISATOR zich het recht voor de deelnemer in 
kwestie van de WEDSTRIJD uit te sluiten. 

http://www.chocochoco.be


Uitgesloten van deelname aan deze WEDSTRIJD zijn de medewerkers en personeelsleden 
van de ORGANISATOR en andere bedrijven betrokken bij de organisatie van deze 
WEDSTRIJD. Personen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn als de ORGANISATOR of 
andere bedrijven betrokken bij de organisatie van deze WEDSTRIJD, zijn eveneens 
uitgesloten van deelname. 

Artikel 4: Verloop van de WEDSTRIJD 

Om te kunnen deelnemen, moet de deelnemer surfen naar www.bruggekaas.be en 
doorklikken naar de wedstrijdpagina. 

Op de wedstrijdpagina dient de deelnemer vooreerst een unieke (éénmalig bruikbare) code 
in te geven. De unieke codes zijn te vinden op de actiesticker op de Brugge Kaas 
voorverpakkingsartikelen (Brugge Blok en Brugge Sneden). Met elke unieke code kan een 
deelnemer slechts één keer deelnemen.  

BELANGRIJK: De originele drager van de unieke code (actiesticker of etiket) en het originele 
aankoopbewijs moeten door de deelnemer worden bijgehouden. 

Vervolgens dient de deelnemer een antwoord te geven op 1 “kennisvraag” en 1 
“schiftingsvraag”. 

De schiftingsvraag luidt: 
“Hoeveel kinderen schreven zich in voor dit seizoen van The Voice Kids?” 

Na beantwoording van voormelde vragen zal gevraagd worden zich te identificeren. Dit kan 
door enkele persoonlijke gegevens (waaronder naam, voornaam, adres en email-adres) te 
registreren. De verwerking van deze (persoons)gegevens verloopt volledig conform het 
privacybeleid uiteengezet in dit Wedstrijdreglement onder artikel 7. 



Artikel 5: prijzen en winnaars 

De prijs van deze WEDSTRIJD is: een duoticket voor een exclusief concert van de The Voice 
Kids finalisten op 10 juni 2017 te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. 

Na afloop van de WEDSTRIJD – tijdstip bepaald in artikel twee van dit wedstrijdreglement – 
worden alle deelnames geselecteerd waarbij een juist antwoord werd gegeven op de eerste 
twee kennisvragen. De jury zal vervolgens overgaan tot rangschikking van de geselecteerde 
deelnames op volgende wijze: De geselecteerde deelnames worden gerangschikt op basis 
van het antwoord op de schiftingsvraag. De deelnemer wiens antwoord het correcte 
antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, wordt gerangschikt op de eerste plaats. 
De deelnemer met het tweede dichtste antwoord, wordt als tweede gerangschikt. Enzovoort. 
De prijs wordt vervolgens alsvolgt toegekend: 

De eerste 75 deelnemers in de rangschikking winnen een duo-ticket. 

Ingeval van een ex aequo na de schiftingsvraag tussen twee of meerdere deelnemers, 
worden zij gerangschikt op basis van het tijdstip van ontvangst van hun elektronisch 
deelnameformulier. De deelnemer wiens elektronisch deelnameformulier het eerst werd 
ontvangen, wordt eerst gerangschikt. De deelnemer wiens elektronisch deelnameformulier 
als tweede werd ontvangen, wordt als tweede gerangschikt. Enzovoort. 

De winnaars worden na afloop van de WEDSTRIJD op de hoogte gebracht door de 
ORGANISATOR per e-mail. 

De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze kunnen uitsluitend worden toegekend 
aan de winnaars. De gewonnen prijs kan niet geruild worden tegen andere producten en 
diensten en is evenmin om te wisselen in geld. 

De duo-tickets worden per e-mail opgestuurd.  

De ORGANISATOR kan noch verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de prijs door 
derden, noch voor enige vertraging in verzending en ontvangst. Indien de prijs verloren gaat 
nadat de ORGANISATOR de prijs uit handen heeft gegeven aan een derde voor levering, 
wordt de prijs geacht te zijn geleverd en zal geen vervangende en/of andere prijs meer aan 
de winnaar worden geleverd.  

Indien de contactgegevens opgegeven door de winnaar niet correct zijn, vervalt zijn of haar 
recht op de prijs in kwestie. 

De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor een prijs te vervangen door een 
gelijkwaardige prijs indien de prijs teniet zou gaan nog voor de uitreiking ervan, of niet meer 
verkrijgbaar is om redenen buiten de wil van de ORGANISATOR om. 

Ter identificatie zijn de winnaars gehouden (een kopie van) hun identiteitskaart, evenals de 
originele drager van de unieke code en bewijs van aankoop voor te leggen. Indien de 
gegevens op de identiteitskaart en het deelnemingsformulier niet overeenstemmen, of in het 
geval de code ontbreekt of foutief is, zal de prijs niet overhandigd worden.  

Deelnemers verlenen onvoorwaardelijk de toestemming aan de ORGANISATOR om zonder 
recht op vergoeding als winnaar met naam, voornaam en foto op de websites van de 
ORGANISATOR of in andere media gepubliceerd te worden. Tevens verklaren zij zich bereid 
om, in hun hoedanigheid van winnaar, mee te werken aan communicatiecampagnes 
betreffende de WEDSTRIJD. 



Artikel 6: geldigheid deelname en uitsluiting 

Enkel volledige deelnames (antwoord op alle vragen en correcte en volledige mededeling 
van de gevraagde persoonsgegevens) zullen als geldig beschouwd worden.  

De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om elke (poging tot) fraude te sanctioneren 
met onmiddellijke uitsluiting van de WEDSTRIJD. 

Enkel deelnames in eigen naam en voor eigen rekening zijn toegelaten. Onder geen beding 
mag worden deelgenomen onder een pseudoniem of in naam en/of voor rekening van een 
derde. 

Georganiseerde en/of collectieve (al dan niet geautomatiseerde) deelnames aan de 
WEDSTRIJD worden als fraude beschouwd en zullen automatisch tot uitsluiting leiden.  

Artikel 7: privacy 

Iedere deelnemer dient in het kader van de WEDSTRIJD persoonsgegevens mee te delen 
aan de ORGANISATOR. Alle gegevens die de ORGANISATOR naar aanleiding van de 
WEDSTRIJD verzamelt, zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes 
en modaliteiten vervat onder dit artikel.  

De ORGANISATOR verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd 
door de wet van 11 december 1998) inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (verder de ‘Privacywet') integraal na 
te leven. De Privacywet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be.  

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de ORGANISATOR 
(Kaasimport Jan Dupont NV, met zetel te Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge, 
Ondernemingsnummer 0405.109.216) 

Deze gegevens worden door de ORGANISATOR verwerkt en zullen mogelijk gebruikt 
worden met oog op (1) het voeren van communicatie met de deelnemers aan deze 
WEDSTRIJD en (2) de betrokkenen te informeren over de producten en diensten alsmede 
toekomstige promotionele acties van de ORGANISATOR.  

De betrokkene is te alle tijde gerechtigd om kosteloos de staat van zijn persoonsgegevens na 
te gaan, aan te passen of te laten verwijderen  mits versturing van een verzoek per e-mail 
naar volgend brands@milcobel.com of per post naar Lieven Bauwensstraat 9 te 8200 Brugge 
tav Milcobel Brands department. Meer informatie over het privacybeleid van de organisator 
en zijn partners vindt u op de website www.bruggekaas.be. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

De ORGANISATOR is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van enigerlei aard die het 
gevolg is van deelname aan de WEDSTRIJD, de toekenning van de prijzen en/of de 
gevolgen van aanvaarding van een prijs. 

De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om de WEDSTRIJD of een deel ervan, 
ingeval van overmacht of ingeval van om het even welke andere omstandigheid 
onafhankelijk van haar wil, uit te stellen, te wijzigen, in te korten, te verlengen of te 
beëindigen, alsook om dit wedstrijdreglement, de prijzen en de informatie met betrekking tot 
de WEDSTRIJD op gelijk welk tijdstip eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De 
ORGANISATOR kan daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. 



Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met betrekking tot of 
naar aanleiding van de WEDSTRIJD, kunnen evenmin ingeroepen worden als grond voor om 
het even welke schadevergoeding, verplichting of aansprakelijkheid vanwege de 
ORGANISATOR, noch kan de ORGANISATOR aansprakelijk worden gesteld voor een 
technisch probleem waardoor niet aan de WEDSTRIJD kan worden deelgenomen of voor 
technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de WEDSTRIJD 
zouden verhinderen. 

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten 
van/in of met betrekking tot het internet, eventuele actiesites genoemd in dit reglement, 
software of hardware of eventuele niet-compatibiliteit tussen gebruikte technologieën of 
configuraties gebruikt door de deelnemer. De deelname aan de wedstrijd via internet houdt 
de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en grenzen van het internet, zoals wat 
betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te 
vragen of over te dragen. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden 
voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking 
ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het 
internet. 

De ORGANISATOR is in geen geval partij bij de relatie die ontstaat tussen de winnaars en 
de producenten en/of leveranciers van de prijzen. De ORGANISATOR koopt deze prijzen 
aan bij derden en is derhalve niet aansprakelijk voor de goede werking en/of uitvoering 
ervan. Een eventuele aanspraak op de garantie van toestellen en/of diensten dient te worden 
gericht aan de desbetreffende leverancier of producent.  

Artikel 9: Divers 

De ORGANISATOR zal geen vragen in verband met deze WEDSTRIJD beantwoorden, noch 
schriftelijk, noch telefonisch, noch op eender welke andere manier, tenzij uitdrukkelijk in dit 
wedstrijdreglement voorzien.  

De ORGANISATOR kan het wedstrijdreglement te allen tijde eenzijdig wijzigen. Deze 
wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie van het gewijzigde reglement op 
de website van de ORGANISATOR. 

Niets uit of met betrekking tot deze WEDSTRIJD mag worden gereproduceerd, 
verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van de ORGANISATOR. Deelnemers mogen geen virussen, wormen of andere schadelijke 
software of malware op de actiewebsite plaatsen. Deelnames mogen de organisator, met de 
organisator geallieerde ondernemingen of zijn merken op geen enkele wijze schaden. De 
deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders 
dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is 
verboden, zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging 

Iedere klacht in verband met huidige WEDSTRIJD moet schriftelijk overgemaakt te worden 
(per brief naar Lieven Bauwensstraat 9 te 8200 Brugge tav Milcobel Brands departement of 
per e-mail naar brands@milcobel.com) uiterlijk binnen 7 werkdagen na vaststelling van het 
feit dat aanleiding geeft tot de klacht, in ieder geval uiterlijk binnen de 7 werkdagen na afloop 
van de WEDSTRIJD. Eventuele klachten ingediend na het verstrijken van voornoemde 
termijnen of niet-schriftelijke klachten zullen niet behandeld worden.  


