
REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL PINKLADY® “PINKCHEFS” 2022

ARTIKEL 1 - Organiserende Vennootschap
De vennootschap ASSOCIATION PINK LADY® EUROPE, ingeschreven in het Franse handelsregister
(RCS) onder nummer 421 352 550 00048, gevestigd te 145 avenue de Fontvert, 84130 LE PONTET
(Frankrijk) (hierna de “Organiserende Vennootschap”), organiseert een wedstrijdspel (hierna het
“Spel”). Deelname aan het Spel is zonder aankoopverplichting.

ARTIKEL 2 - Duur van het Spel
Het Spel begint op 17/01/2022 om 0h00 en eindigt op 05/03/2022.

De wedstrijd heeft de vorm van een Instagramwedstrijd. Deelnemers moeten een recept delen
(door een foto en de details van het recept in de omschrijving te posten) op hun eigen
Instagramaccount (openbaar profiel) en de hashtag #PinkChefs in de post gebruiken.

De prijs wordt beschikbaar gesteld door Vorwerk. Vorwerk kan niet verantwoordelijk worden
gehouden in geval van een geschil met betrekking tot het spel.

Deze operatie wordt niet georganiseerd of gesponsord door Facebook, Google, Twitter, Apple of
Microsoft.
Omdat het spel met name toegankelijk is op het Instagram-platform, kan de Facebook-groep in
ieder geval niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van geschillen met betrekking tot het
spel. Het spel is toegankelijk op een mobiele telefoon (smartphone), in geen geval Apple, Microsoft,
Google of enig ander mobiel applicatieplatform kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
enig geschil met betrekking tot het spel.

ARTIKEL 3 - VOORWAARDEN DEELNAME

Dit gratis spel staat open voor elke natuurlijke persoon die meerderjarig is op de datum van het spel,
met internettoegang en een geldig e-mailadres, en woonachtig in de volgende landen:
Groot-Brittannië (inclusief Corsica), Spanje, Duitsland, Italië, Ierland, Portugal, Zweden, Noorwegen,
Denemarken, België, Nederland met uitzondering van het personeel van het Organiserende Bedrijf
en hun naaste families, evenals alle personen die in welke hoedanigheid dan ook hebben
deelgenomen aan de ontwikkeling van het spel, evenals leden van hun directe familie.

Het loutere feit van deelname aan dit spel impliceert de zuivere en eenvoudige aanvaarding, zonder
voorbehoud, van dit reglement.

ARTIKEL 4 - DEELNAMEVOORWAARDEN

De deelname aan de wedstrijd verloopt als volgt:
- De deelnemer moet op zijn/haar Instagramaccount (openbaar profiel) een recept

publiceren (post of reel) met een originele foto van het recept en het recept zelf in de
omschrijving.



- Het recept moet Pink Lady® appels bevatten om geldig te zijn
- De deelnemer moet de hashtag #PinkChefs vermelden in de omschrijving van de post
- De post moet gedurende de wedstrijd gepubliceerd blijven om geldig te zijn

ARTIKEL 5 - AANWIJZING VAN WINNAARS

Er zal slechts 1 winnaar zijn voor heel Europa.

De winnaar wordt geselecteerd door een jury van Europese chef-koks, die het winnende recept
kiezen uit alle ontvangen inzendingen. De selectiecriteria zijn: originaliteit van het recept, relevantie
voor het thema (guilty pleasure), esthetische kwaliteit van de foto.

De winnaar wordt binnen 30 dagen na de selectie gecontacteerd via direct message, om zijn/haar
adres te verkrijgen om de prijs op te sturen.

Van elke winnaar die geen antwoord geeft binnen acht dagen na verzending van de kennisgeving
(of tot een specifieke datum die in het bericht zal worden gecommuniceerd) van zijn overwinning,
wordt zijn status als winnaar geannuleerd. De prijs wordt dan toegekend aan een nieuwe winnaar
(ook willekeurig getrokken).

ARTIKEL 6 - TE WINNEN PRIJZEN

De winnaar wint één prijs. De prijs van de wedstrijd is:

● Een Vorwerk Thermomix keukenmachine

ter waarde van €1.359 inclusief BTW

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de leeftijd van een winnaar te verifiëren
alvorens zijn prijs te overhandigen. Het Organiserende Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de service
en/of het product aangeboden door de Vorwrek-bedrijven. Het organiserende bedrijf is afhankelijk
van de Vorwrek-bedrijven om de juiste levering van de producten aan de winnaars te garanderen.
Daarom is het organiserende bedrijf niet verantwoordelijk voor een tekort aan voorraad, slecht
vakmanschap, slechte service en behoudt het zich het recht voor om de toewijzingen te wijzigen om
een   mogelijk tekort te compenseren. De schenkingen kunnen in geen geval worden ingewisseld voor
hun waarde in contanten of tegen een andere schenking. Het organiserende bedrijf kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor het al dan niet gebruiken, of zelfs verhandelen, van de
prijzen door de winnaars.

In geval van overmacht behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om de gewonnen
prijs(en) zonder tegenprestatie te annuleren.
ARTIKEL 7 - WIJZIGING VAN DE SPELDATUMS EN VERGROTING VAN HET AANTAL TE WINNEN PRIJZEN

Het organiserende bedrijf kan in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn wil niet
aansprakelijk worden gesteld als het dit Spel zou annuleren. Het behoudt zich ook het recht voor om



de deelnameperiode te verlengen of te beperken, deze uit te stellen of zijn voorwaarden, zijn
hiervoor kan geen verantwoordelijkheid worden genomen.

Aanvullingen en wijzigingen op dit reglement kunnen eventueel tijdens het spel worden
gepubliceerd en zullen worden beschouwd als bijlagen bij dit reglement. Elke wijziging zal het
voorwerp uitmaken van voorafgaande informatie met alle passende middelen na indiening van de
wijziging op het kantoor van de bewaarder van de gerechtsdeurwaarder van dit reglement.

ARTIKEL 8 - TERUGBETALING DEELNAMEKOSTEN

Aangezien deelname aan de wedstrijd gratis is en zonder enige verplichting om goederen of
diensten te kopen, kan geen terugbetaling worden verkregen van de kosten die zijn gemaakt voor
verzoeken om de regels door te geven.

Het wedstrijdreglement wordt vanaf 14/01/2022 gehost op
https://www.pinklady2020.com.wdf-03.ovea.com/app/uploads/2022/01/N-PL-reglement-jeu-conco
urs-PINK-CHEFS-JEU-CONSO.pdf

Deelname aan het spel door middel van een vaste of mobiele internetverbinding die gratis of
forfaitair wordt uitgevoerd (kabel, ADSL, glasvezel, mobiel internetpakket) geeft geen aanleiding tot
enige vergoeding voor zover het feit dat de deelnemer inloggen om deel te nemen aan de wedstrijd
brengt geen extra kosten met zich mee.

ARTIKEL 9 - VERANTWOORDELIJKHEDEN

Deelname impliceert kennis en acceptatie van de kenmerken en beperkingen van internet, het
ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of hacking en
het risico van besmetting door mogelijke virussen die op het netwerk circuleren. Het organiserende
bedrijf wijst alle directe of indirecte verantwoordelijkheid af in geval van misbruik of incident in
verband met het gebruik van de computer, toegang tot internet, onderhoud of storing van de
servers van het Spel, de telefoonlijn of enige andere technische verbinding, het verzenden van
formulieren naar een onjuist of onvolledig adres.
Het is aan alle deelnemers om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of
software die op hun computerapparatuur zijn opgeslagen te beschermen tegen een eventuele
aanval.

Het organiserende bedrijf zal zijn uiterste best doen om de toegang tot het Spel mogelijk te maken.
Het organiserende bedrijf kan op elk moment, met name om technische redenen, updates,
onderhoud, onderbrekingen van de toegang tot de site en tot het Spel. Het organiserende bedrijf zal
in geen geval manier verantwoordelijk zijn voor deze onderbrekingen en hun gevolgen. Hiervoor kan
geen schadevergoeding worden geëist.



Bovendien kan de verantwoordelijkheid van het organiserende bedrijf op geen enkele manier
worden behouden in geval van leveringsproblemen of verlies van post of elektronische post (vooral
met betrekking tot de levering van prijzen). Elke prijs die door het organiserende bedrijf naar een
winnaar wordt gestuurd en die niet is opgeëist of om een   andere reden wordt geretourneerd door
de postdiensten, gaat verloren voor de winnaar en blijft verworven door het organiserende bedrijf.
Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking van het
internetnetwerk, noch voor vertraging, verlies of schade als gevolg van post- en beheerdiensten.

ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE, LITERAIRE EN ARTISTIEKE EIGENDOMSRECHTEN

De afbeeldingen die op de spelsite worden gebruikt, de weergegeven objecten, de genoemde
merken en handelsnamen, de grafische en computerelementen en de databases waaruit de
spelsite bestaat, zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars en kunnen niet
worden geëxtraheerd, gereproduceerd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van
laatstgenoemde, op straffe van burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging.

ARTIKEL 11 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonsgegevens die in het kader van de deelname aan de wedstrijd worden verzameld,
worden verzameld door de organisator en zijn onderworpen aan verwerking, onder zijn
verantwoordelijkheid, uitsluitend bedoeld om de deelname aan de wedstrijd te beheren, de
winnaars aan te wijzen en de prijzen te overhandigen. Ze worden niet buiten de prestatiegrenzen
van deze drie verplichtingen gehouden.

Voor de validatie en het in aanmerking nemen van deelnames zijn alle gegevens verplicht.
Dienovereenkomstig worden deelnemers geïnformeerd dat hun deelname niet zal worden
gevalideerd als ze bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens. De verzamelde
gegevens zijn voor het exclusieve gebruik van de organisator. Ze worden in ieder geval niet
gecommuniceerd of doorgegeven aan derden.

ARTIKEL 12 - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID EN INTERPRETATIE VAN HET REGLEMENT

Elk mogelijk geschil over de interpretatie van het reglement zal worden beslist door het
organiserende bedrijf.

Deelname aan dit spel impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van (i) dit reglement in al zijn
bepalingen, (ii) de ethische regels die van kracht zijn op het internet (label, handvest van goed
gedrag, enz.) evenals (iii) de wetten en geldende regelgeving op het Franse grondgebied en in het
bijzonder de bepalingen die van toepassing zijn op spelen en loterijen. Er zal geen telefonisch of
schriftelijk verzoek worden beantwoord met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze
regels, de mechanismen of voorwaarden van het spel, evenals de lijst met winnaars. In geval van
betwisting is enkel een aangetekende brief met ontvangstbewijs, verzonden binnen een maximum
termijn van 30 dagen na de einddatum van het Spel, toelaatbaar. Behalve in het geval van
duidelijke fouten, wordt overeengekomen dat de informatie die voortvloeit uit het Spel van het



organiserende bedrijf bewijskracht hebben in elk geschil met betrekking tot de
verbindingselementen en de computerverwerking van genoemde informatie met betrekking tot het
Spel.

Voorafgaand aan elke juridische actie met betrekking tot of in verband met dit reglement (in het
bijzonder de toepassing of interpretatie ervan), verbinden de deelnemers zich ertoe een minnelijk en
minnelijk beroep aan te tekenen bij het organiserende bedrijf.
Deelnemers zijn onderworpen aan de Franse regelgeving die van toepassing is op spellen en
wedstrijden. Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de
bevoegde rechtbanken waarvan de zetel van het organiserende bedrijf afhankelijk is, behoudens
andersluidende bepalingen van de openbare orde.

De spelregels zijn gedeponeerd bij SAS EXADEX (Durroux-Lançon-Schuyten-Georget-Mathieu),
houder van een gerechtsdeurwaarderskantoor in MONTPELLIER, wonende aldaar 161 rue Yves
Montand, Parc 2000


