Letz be healthy
Officieel reglement Belgische editie
1. De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht Connexims, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 25 rue de Waltzing, L-8478, Eischen,
ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder
nummer B194012, hierna te noemen "de Organiserende vennootschap", is de
uitgever van het driemaandelijks tijdschrift Letz Be Healthy (België) en van de
internetsite https://letzbehealthy.com/be_nl/
2. Het organiserende bedrijf organiseert gratis wedstrijden in de 4 geplande edities
per jaar. Deze regels gelden alleen voor de Belgische editie.
3. De wedstrijden zijn gratis en zonder aankoopverplichting. Deelname aan de
wedstrijden staat open voor alle natuurlijke personen die meerderjarig zijn en in
België wonen. Elke deelname van een minderjarige vereist de voorafgaande
instemming van de personen die het ouderlijk gezag over deze persoon
uitoefenen en impliceert hun persoonlijke verantwoordelijkheid.
4. De wedstrijden zullen maandelijks worden aangekondigd in het Letz be healthy
magazine
en
zullen
worden
doorgegeven
op
de
website
https://letzbehealthy.com/be_nl/ waar een inschrijvingsformulier beschikbaar is.
5. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers een on lineinschrijvingsformulier op de site invullen en de volgende gegevens verstrekken:
voornaam, achternaam, e-mailadres en postadres. Zij moeten ook de
wedstrijdvragen beantwoorden. Inschrijving op de nieuwsbrief is een voorwaarde
voor deelname aan de wedstrijd, maar het staat deelnemers vrij zich later weer
uit te schrijven.
6. Elke deelnemer moet deze regels lezen en aanvaarden. Aanvaarding van dit
reglement impliceert aanvaarding van het privacybeleid, dat kan worden
geraadpleegd op https://letzbehealthy.com/be_nl/privacyverklaring-eu/
7. Slechts één inzending per persoon, per prijs zal worden toegestaan. Het gebruik
van verschillende e-mailadressen zal resulteren in de annulering van alle
inzendingen. In geval van meervoudige inzendingen, bewezen of vermoed, zal het
Organiserende Bedrijf de extra gemaakte inzending(en) verwijderen.
8. Alle verplichte informatie moet worden ingevuld om mee te kunnen doen en om
in aanmerking te komen om te winnen. Onvolledige inzendingen zullen worden
afgewezen. Alleen het inschrijvingsformulier dat door het organiserende bedrijf is
ontvangen, is geldig.
9. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de inschrijving van een
deelnemer die zich niet aan dit reglement houdt, te annuleren.
10. De duur van de deelname aan de vergelijkende onderzoeken wordt vermeld op
het deelnameformulier. Deze periode kan per vergelijkend onderzoek verschillen.
De resultaten van de wedstrijd worden binnen twee weken na het einde van de
wedstrijd geteld. De winnaar wordt aangewezen op basis van de antwoorden op
de vragen en, bij staking van stemmen, door het lot. In geval van betwisting beslist

de jury, bestaande uit leden van de Connexims redactie, bij meerderheid van
stemmen.
11. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht of ze gewonnen hebben.
De prijs zal hen binnen een maand na de telling van de resultaten per post worden
toegestuurd.
12. Het aantal winnaars per wedstrijd wordt bepaald aan de hand van het aantal
beschikbare prijzen. De winnaar aanvaardt zijn prijs in de staat waarin deze door
de Organiserende Onderneming ter beschikking is gesteld. De aangeboden prijs
kan door de winnaar niet worden aangevochten, noch kan deze worden
teruggegeven in geld, noch kan deze worden vervangen of omgeruild. Het
organiserende bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot de staat
en/of de werking ervan.
13. Indien, als gevolg van een geval van overmacht, om technische redenen of in geval
van vernietiging, om redenen die niet aan het Organiserende Bedrijf zijn toe te
schrijven, van de door de deelnemers verstrekte adressen, of om welke andere
toevallige oorzaak dan ook, de wedstrijd wordt afgelast, uitgesteld of
onderbroken, kan het Organiserende Bedrijf op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld.
14. Het Organiserende Bedrijf behoudt zich tevens het recht voor om het spel zonder
voorafgaande kennisgeving te annuleren, te onderbreken of te verlengen.
15. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name de RGPD. De
deelnemer heeft recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van
de hem betreffende gegevens. Persoonsgegevens worden alleen gevraagd voor
de doeleinden van de wedstrijd: identificatie van de winnaar en uitreiking van de
prijs. Zij worden tot twaalf maanden na het vergelijkend onderzoek bewaard. Deze
gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve voor de behoeften van
de concurrentie (leveringsdiensten).
16. Deze verordening is onderworpen aan het Luxemburgse recht. Het geheel van de
bepalingen van dit reglement vormt het recht tussen de partijen. Voor elk geschil
dat voortvloeit uit de door de organiserende onderneming georganiseerde
vergelijkende onderzoeken moet een poging tot minnelijke schikking worden
ondernomen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het geschil
voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke
zetel van de organiserende vennootschap.
17. Deze regels kunnen van de site worden gedownload en zijn gratis verkrijgbaar op
verzoek via e-mail aan info@connexims.lu.

