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Wedstrijdregels - Aftellen tot Kerstmis

Dit reglement ("Reglement") is van toepassing op het vrijblijvende spel "Countdown to Christmas" ("Spel")
georganiseerd door Deliveroo Belgium SPRL van 19/12/2022 tot 28/12/2022. Door deel te nemen aan het Spel gaat
elke deelnemer akkoord met de voorwaarden van dit reglement en verklaart hij/zij het privacybeleid van Deliveroo
België, beschikbaar op https://deliveroo.be/nl/privacy, gelezen en begrepen te hebben.

1. Organisator: Deliveroo Belgium SPRL, een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel te Boulevard Saint Lazare 4, Saint Josse-Ten-Noode, 1210 BRUSSEL, België en
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 633.775.036 ("Organisator").

2. Duur van de promotieactie: Het spel begint op 19/12/2022 om 12:01 uur en eindigt op 28/12/2022 om 23:59 uur
("Duur") en loopt in zes (6) fasen:

Een eerste fase die begint op 19/12/2022 om 00u01 en eindigt op 20/12/2022 om 23u59 ("fase 1");
en tweede fase die begint op 20/12/2022 om 00:01 uur en eindigt op 21/12/2022 om 23:59 uur ("fase 2");
Een derde fase die begint op 21/12/2022 om 00:01 uur en eindigt op 22/12/2022 om 23:59 uur ("fase 3");
Een vierde fase die begint op 22/12/2022 om 00:01 en eindigt op 23/12/2022 om 23:59 ("fase 4");
Een vijfde fase die begint op 23/12/2022 om 00:01 en eindigt op 23/12/2022 om 23:59 ("fase 5");
Een zesde fase die begint op 24/12/2022 om 00:01 uur en eindigt op 28/12/2022 om 23:59 uur ("fase 6").
(Samen de "Spelfase(n)").

3. Toegang tot het spel: Het spel is toegankelijk op het volgende Instagram-account: @deliveroo_be (het "Deliveroo
Instagram Account").

4. Deelname aan het spel

4.1 Voorwaarden voor deelname: Om deel te nemen aan het Spel moet elke deelnemer :
op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud zijn ingezetene van België zijn toegang hebben tot het
internet; een geldig Instagram account hebben.
(de "Deelnemer(s)").

https://deliveroo.be/fr/


Alleen inzendingen die aan alle bepalingen van dit artikel voldoen, worden aanvaard. De Organisator behoudt
zich het recht voor om op elk moment een bewijs van geschiktheid te vragen in de vorm die hij redelijkerwijs
nodig acht.

De volgende personen komen niet in aanmerking voor deelname aan het Spel: i) een werknemer of andere
persoon in dienst van de Organisator of een van zijn filialen, ii) leden van de directe familie en/of het huishouden
(al dan niet verwant) van een dergelijke persoon, iii) elke andere persoon die professioneel betrokken is bij de
werking of het beheer van het Spel.

4.2 Geldigheid van deelname: iedereen die voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 hierboven kan aan het Spel
deelnemen.

Deelnemers kunnen alleen aan het Spel deelnemen vanaf het Deliveroo Instagram-account.

Eenmaal op het Deliveroo Instagram Account krijgt de Deelnemer, afhankelijk van de Spelfase, toegang tot een van
de volgende spellen:

○ Tijdens fase 1 zal de deelnemer
Volg het Deliveroo Instagram account;
Reageer (door op de "like"-knop te klikken) op de foto van de Instagram-post die in fase 1 is
gepubliceerd;
Vermeld drie (3) Instagram-gebruikers in de comments van de Instagram-post die in fase 1 is
gepubliceerd;
Elke Deelnemer die de bovenstaande stappen correct heeft doorlopen, komt in aanmerking voor een
door de Organisator georganiseerde trekking om één (1) winnaar te selecteren, die de Prijs zal worden
toegekend onder de voorwaarden van artikel 5 hieronder.

○ Tijdens fase 2 zal de deelnemer
Volg het Deliveroo Instagram account;
Reageer (door op de "like" knop te klikken) op de foto van de Instagram post die tijdens fase 2 is
gepubliceerd;
Vermeld drie (3) Instagram-gebruikers in de comments van de Instagram-post die in fase 2 is
gepubliceerd;
Elke Deelnemer die de bovenstaande stappen correct heeft doorlopen, komt in aanmerking voor een
door de Organisator georganiseerde trekking om één (1) winnaar te selecteren, die de Prijs zal worden
toegekend onder de voorwaarden van artikel 5 hieronder.

○ Tijdens fase 3 zal de deelnemer
Volg het Deliveroo Instagram account;
Reageer (door op de "like" knop te klikken) op de foto van de Instagram post die in fase 3 is
gepubliceerd;
Vermeld drie (3) Instagram-gebruikers in de comments van de Instagram-post die in fase 3 is
gepubliceerd;
Elke Deelnemer die de bovenstaande stappen correct heeft doorlopen, komt in aanmerking voor een
door de Organisator georganiseerde trekking om één (1) winnaar te selecteren, die de Prijs zal worden
toegekend onder de voorwaarden van artikel 5 hieronder.

○ Tijdens fase 4 zal de deelnemer
Volg het Deliveroo Instagram account;
Reageer (door op de "like" knop te klikken) op de foto van de Instagram post die in fase 4 is
gepubliceerd;
Vermeld drie (3) Instagram-gebruikers in de comments van de Instagram-post die in fase 4 is
gepubliceerd;
Elke Deelnemer die de bovenstaande stappen correct heeft doorlopen, komt in aanmerking voor een
door de Organisator georganiseerde trekking om één (1) winnaar te selecteren, die de Prijs zal worden
toegekend onder de voorwaarden van artikel 5 hieronder.



○ Tijdens fase 5 zal de deelnemer
Volg het Deliveroo Instagram account;
Reageer (door op de "like" knop te klikken) op de foto van de Instagram post die tijdens fase 5 is
gepubliceerd;
Vermeld drie (3) Instagram-gebruikers in de comments van de in fase 5 gepubliceerde Instagram-post;
Elke Deelnemer die de bovenstaande stappen correct heeft doorlopen, komt in aanmerking voor een
door de Organisator georganiseerde trekking om één (1) winnaar te selecteren, die de Prijs zal worden
toegekend onder de voorwaarden van artikel 5 hieronder.

○ Tijdens fase 6 zal de deelnemer
Volg het Deliveroo Instagram account;
Reageer (door op de "like" knop te klikken) op de foto van de Instagram post die tijdens fase 6 is
gepubliceerd;
Vermeld drie (3) Instagram-gebruikers in de comments van de Instagram-post die in fase 6 is
gepubliceerd;
Elke Deelnemer die de bovenstaande stappen correct heeft doorlopen, komt in aanmerking voor een
door de Organisator georganiseerde trekking om één (1) winnaar te selecteren, die de Prijs zal worden
toegekend onder de voorwaarden van artikel 5 hieronder.

5. Prijzen en toekenning van prijzen: Binnen 24 uur na afloop van elke spelfase (behalve voor fase 5 en 6, waarvoor
een vertraging van 72 uur geldt) trekt de Organisator één (1) winnaar per spelfase. Zodra de trekking heeft
plaatsgevonden, plaatst de Organisator een commentaar onder de foto van het bericht dat voor elke fase is
gepubliceerd, waarin de winnaar van die fase wordt genoemd.

De deelnemers die aan het einde van elke spelfase tot winnaar worden uitgeroepen, ontvangen één (1) prijs per
spelfase uit de volgende prijzen die tijdens de deelnameperiode worden aangeboden:

○ Prijs toegekend aan de deelnemer die in fase 1 heeft gewonnen: 1 pak raclettekaas voor 6-7 personen
(1,5 kg kaas) aangeboden door Fromagerie Saint Octave, Brussel ("Prijs 1");

○ Prijs toegekend aan de Deelnemer die in Fase 2 won: 1 doos drankjes van het merk Gimber met twee
flesjes ("Prijs 2");

○ Prijs toegekend aan de Deelnemer die in fase 3 heeft gewonnen: 1 doos speculaaskoekjes van Maison
Dandoy ("Prijs 3");

○ Prijs toegekend aan de deelnemer die in fase 4 won: 1 "Goed België"-doos met verschillende Belgische
producten geleverd door geëngageerde bedrijven en verenigingen ("Prijs 4");

○ Prijs toegekend aan de Deelnemer die in fase 5 heeft gewonnen: een waardebon van honderd euro (€
100) geldig voor alle bestellingen van boodschappen bij de kruidenierspartners die beschikbaar zijn op de
website of applicatie van Deliveroo in België (met name te vinden in de rubriek "Boodschappen") voor
een periode van drie (3) maanden vanaf de datum van ontvangst. De bon dekt geen service- en
leveringskosten. Om de Prijs te kunnen gebruiken door de winnaar, moet deze een Deliveroo-account
hebben of een Deliveroo-account aanmaken en de vouchercode invoeren in de rubriek "Uw account" en
vervolgens "Vouchers en credits" ("Prijs 5");

○ Prijs toegekend aan de Deelnemer die wint tijdens Fase 6: een waardebon van duizend euro (€1000)
geldig voor alle bestellingen geplaatst op de Deliveroo Belgium website of applicatie voor een periode
van één (1) jaar vanaf de datum van ontvangst. De bon dekt geen service- en leveringskosten. Om de
Prijs te kunnen gebruiken door de winnaar, moet deze een Deliveroo-account hebben of een
Deliveroo-account aanmaken en de vouchercode invoeren in de rubriek "Uw account" en vervolgens
"Vouchers en credits" ("Prijs 6").

De winnaar wordt op zijn Instagram-feed op de hoogte gebracht van zijn winst via het Instagram-account
waarmee hij aan het spel heeft meegedaan. Om de prijs te ontvangen, moet de winnaar communiceren:

○ Voor Loten 1 tot en met 4: de Organisator verschillende gegevens verstrekken, waaronder zijn/haar
postadres en het Lootje zal door de Organisator binnen dertig (30) werkdagen na de datum van de
trekking naar dit postadres worden gestuurd. De leveringskosten zijn voor rekening van de Organisator;



○ Voor Loten 5 en 6: verstrek de Organisator verschillende gegevens, met name hun e-mailadres en het
Lot zal door de Organisator binnen tien (10) werkdagen na de datum van de trekking naar dit
e-mailadres worden verzonden.

Onjuist post-/emailadres: Als het post-/emailadres onjuist is of niet overeenkomt met het adres van de winnaar,
of als er om een andere reden technische problemen zijn waardoor het lot niet correct kan worden verzonden,
kan de Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Er worden geen prijzen uitgereikt aan een winnaar of winnaars als de Organisator niet in staat is contact op te
nemen met de winnaar of winnaars in kwestie of als de winnaar of winnaars in kwestie de prijzen weigeren. In dat
geval wordt de inschrijving als opgegeven beschouwd en behoudt de Organisator zich het recht voor om de
eigendom van de desbetreffende prijzen te behouden.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Prijs zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Mocht dit toch
het geval zijn, dan zal de waarde van de prijs gelijk zijn aan of hoger zijn dan het vervangen product.

De hierboven beschreven prijzen omvatten alleen wat is aangegeven, met uitsluiting van iets anders. Ze zijn niet
overdraagbaar aan een derde en kunnen voor de winnaars geen aanleiding geven tot betwisting van welke aard
dan ook, noch tot teruggave van hun tegenwaarde in geld, noch tot vervanging of omruiling om welke reden dan
ook. In geen geval kan de Organisator verantwoordelijk worden gesteld voor de vertraging bij het ter beschikking
stellen van de prijzen of in het geval dat de winnaars niet in staat zijn om van de prijzen te profiteren door
omstandigheden waarover de Organisator geen controle heeft.

De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af voor incidenten of schade van welke aard dan ook die zich
kunnen voordoen als gevolg van het genot van de toegekende prijzen en/of als gevolg van het gebruik ervan,
hetgeen de winnaars uitdrukkelijk erkennen.

De Organisator behoudt zich het recht voor het Spel te annuleren, te wijzigen of op te schorten in geval van
gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten zijn redelijke controle, onder de door de Belgische wet
bepaalde voorwaarden. Indien mogelijk zullen eventuele wijzigingen van het Spel vooraf worden meegedeeld
door wijziging van dit reglement en/of op de sociale netwerken van de Organisator.

6. Publiciteit: Behoudens toestemming van de Deelnemer kan de Organisator afbeeldingen, video's, tekst of andere
inhoud van de Deelnemer in verband met het Spel delen, publiceren of promoten op zijn website, blogs of
Facebook-, Instagram- of Twitter account.

7. Aansprakelijkheid: de Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van: (i) het niet of slecht
uitvoeren van het contract dat te wijten is aan de Deelnemer of aan een onvoorziene en onoverkomelijke
handeling van een derde partij bij het contract, of aan een geval van overmacht, (ii) schade die niet is veroorzaakt
door de Organisator (of een persoon die namens de Organisator optreedt); (iii) schade veroorzaakt door een
gebeurtenis of omstandigheid waarover de Organisator redelijkerwijs geen controle heeft; (iv) winst- of
inkomstenderving, verlies van verwachte besparingen of verlies van klanten; of (iv) het niet beschikbaar zijn van
de Deliveroo site of applicatie, in geval van communicatieproblemen, netwerkverbinding, netwerkcongestie,
computer- of verbindingsfouten of het niet functioneren van de site voor een bepaalde browser, noch problemen
in verband met de overdrachtstijd, de toegang tot online geplaatste informatie, de reactietijden voor het
weergeven, raadplegen of overdragen van gegevens, noch risico's van verbindingsonderbreking.

8. Annulering en wijziging: De Organisator behoudt zich het recht voor om het Spel en/of de Regels naar eigen
goeddunken te wijzigen, op te schorten of te annuleren, ook in geval van schending van de toepasselijke
wetgeving of als de wijziging, opschorting of annulering nodig is vanwege een gebeurtenis waarover de
Organisator redelijkerwijs geen controle heeft.

9. Diskwalificatie: De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde inzendingen te diskwalificeren die
naar zijn mening in strijd zijn met dit reglement, andere toepasselijke voorwaarden waarnaar in dit reglement
wordt verwezen of toepasselijke wetgeving.



10. Niet-ontheffing: Indien een bepaling van het Reglement door een rechtbank of een bevoegde autoriteit ongeldig,
onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, laat dit de overige bepalingen van het Reglement onverlet. Het feit dat
de Organisator zich niet beroept op een van de bepalingen van het Reglement houdt geen afstand van die
bepaling in.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie: dit Reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat hieruit
voortvloeit is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

12. Persoonlijke gegevens: De persoonlijke gegevens van de deelnemers die door de Organisator in het kader van het
Spel worden verwerkt, zullen in overeenstemming zijn met het privacybeleid van Deliveroo France dat beschikbaar
is op https://deliveroo.be/nl/privacy:

○ Deliveroo is verantwoordelijk voor de verwerking van de in het kader van het Spel verzamelde
persoonsgegevens van de deelnemers.

○ Deliveroo zal de persoonsgegevens van de deelnemers verwerken en toestaan voor de doeleinden die in
deze regels en in het Privacybeleid van Deliveroo UK worden beschreven, waaronder de administratie van
het Spel.

○ Het is noodzakelijk voor Deliveroo om de persoonsgegevens van de deelnemers te gebruiken om zijn
verplichtingen tegenover de deelnemers na te komen in verband met de administratie van het Spel of het is
in het legitieme belang van Deliveroo om dergelijke gegevens te gebruiken op de manier die in dit
reglement wordt beschreven om de goede administratie van het Spel te garanderen.

○ Deliveroo kan persoonsgegevens van deelnemers delen met bepaalde dienstverleners om te helpen bij de
administratie van het Spel.

○ Deliveroo bewaart de persoonsgegevens van de deelnemers zo lang als nodig is voor de doeleinden
beschreven in deze regels en in het Privacybeleid van Deliveroo UK.

○ Deelnemers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens: i) kopieën ervan te
verkrijgen; ii) ze te laten rectificeren of wissen; iii) het gebruik ervan te beperken; iv) bezwaar te maken
tegen het gebruik ervan; v) ze over te dragen; vi) niet te worden onderworpen aan besluiten op basis van
geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering); en vii) een klacht in te dienen bij de bevoegde
autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze rechten zijn niet absoluut en kunnen variëren
afhankelijk van de omstandigheden en eventuele uitzonderingen.

13. Contact: Alle vragen of verzoeken om informatie kunnen worden gericht aan de organisator op het volgende
adres: hello@deliveroo.be

14. Raadpleging van het reglement: dit reglement is voor de deelnemers beschikbaar op
https://deliveroo.be/en/terms


