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Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd georganiseerd door de firma AddRetail, met 
maatschappelijke zetel in 1831 Diegem – Park Hill – Jan Emiel Mommaertslaan 16A en 
ondernemingsnummer 0641.968.962 (hierna “AddRetail”) voor rekening van SComm Redevco Belgium, 
met maatschappelijke zetel in 1930 Zaventem Brussel Nationaal 1K, Passport Building en 
ondernemingsnummer 0478.098.845 (hierna “Redevco”) voor hun site RICH’L in Waterloo. 

 

Artikel 1 Algemeen 
 
1. Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen met woonplaats in België [en 

Luxemburg]. 
2. Bent u minder dan 18 jaar oud, dan hebt u de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger nodig 

om aan de wedstrijd deel te nemen. 
3. De medewerkers en personeelsleden van de bedrijven aanwezig op de site, van Redevco, van de 

deelnemende verkooppunten en van AddRetail (waarop Redevco een beroep doet voor de uitwerking 
van de wedstrijd) mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. 

4. Er wordt slechts één prijs toegekend per gezin wonend op hetzelfde adres. 
5. Zijn ook uitgesloten van de wedstrijd: alle personen die er in georganiseerd verband aan deelnemen, 

hetzij in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, hetzij door op enige manier 
samen te werken om hun winstkansen te vergroten, hetzij personen die door AddRetail worden 
verdacht van fraude. 

6. De deelnemers moeten op elk moment een bewijs van hun identiteit en leeftijd kunnen voorleggen, 
zodat de organisator de gegevens kan controleren en eventueel misbruik bestraffen. 

 

Artikel 2        Persoonsgegevens 
 
1. Wanneer u wil deelnemen aan de wedstrijd, kan u worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens over 

te maken (bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, enz.). 
2. U garandeert dat de gegevens die u overmaakt correct, up-to-date en volledig zijn. AddRetail en 

Redevco zijn niet aansprakelijk in het geval dat de gegevens meegedeeld door de deelnemers onjuist / 
niet actueel / onvolledig zijn. 

3. De persoonsgegevens die u ons overmaakt worden gebruikt in overeenstemming met onze 
privacyverklaring, die u kan raadplegen via https://richl.be/ 

 

Artikel 3 Hoe en wanneer deelnemen? 

 
1. De wedstrijd loopt van zaterdag 18/02/2023 tot en met zaterdag 04/03/2023 om middernacht. 

 
2. WEDSTRIJD MET VRAGEN: 

 
2.1 Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk via het scannen van een van de QR-codes aangebracht 
buiten op de uitstalramen of binnen op de affiches van de deelnemende winkels, die u vindt op de 
website van RICH’L maar ook op de zeilen ter hoogte van de fietsenstallingen van RICH’L.  

 
2.2 Om geldig deel te nemen aan deze wedstrijd, moet de deelnemer: 

 
• Zijn volledige gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) overmaken. 
• Twee algemene vragen en één schiftingsvraag beantwoorden. 
• Akkoord gaan met het wedstrijdreglement. 
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3. Elke persoon kan slechts eenmaal geldig deelnemen, met name via zijn unieke persoonsgegevens. 
Bijkomende deelnames worden niet opgenomen in de lijst van geldige deelnames. Eenzelfde 
deelnemer kan evenmin deelnemen via meerdere e-mailadressen of verschillende e-mailadressen 
en/of meerdere verschillende unieke persoonsgegevens. Redevco behoudt zich het recht voor elke 
deelname te weigeren die om welke reden ook als frauduleus wordt beschouwd, of te beperken tot 
één geldige deelname, zonder enige verantwoording en zonder dat de uitgesloten kandidaat enige 
mogelijkheid tot beroep heeft.  
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Artikel 4 Aanduiding van de winnaars 
 

1. De winnaars zijn de deelnemers die de twee vragen van de wedstrijd correct hebben beantwoord en 
het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst hebben benaderd. Ondanks het selectieve karakter van 
de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag zijn ex aequo’s niet uit te sluiten. In dat geval worden de 
definitieve winnaars bepaald door de datum en het uur waarop hun antwoord is verstuurd. Bij ex aequo 
is de winnaar degene die als eerste heeft deelgenomen. 

2. De winnaars van de wedstrijd worden zo snel mogelijk via e-mail gecontacteerd voor het 
overhandigen van de prijs. 

3. Indien de door een winnaar meegedeelde persoonsgegevens foutief blijken en indien de winnaar niet 
reageert wanneer hij wordt gecontacteerd door AddRetail, ondanks het feit dat AddRetail al het 
mogelijke heeft gedaan om contact op te nemen, kan AddRetail niet aansprakelijk worden gesteld. 

4. Als een winnaar zijn prijs niet heeft opgevraagd binnen de 3 maanden na het einde van de wedstrijd, 
verliest hij het recht op deze prijs, die dan eigendom blijft van Redevco. 

5. Er wordt op geen enkele vraag (schriftelijk of telefonisch) in verband met het reglement en de 
resultaten van de wedstrijd geantwoord. 

 

 

Artikel 5 De prijzen 
 
1. Er zijn 3 prijzen te winnen met een totale waarde van € 500: 

a. Een reischeque van € 250 geldig bij het TUI-agentschap op de site van RICH’L 
b. Een cheque voor verzorgingsproducten van € 130 geldig bij Medi-Market op de site van RICH’L 
c. Verschillende aankoopbonnen voor een totale waarde van € 120 geldig in de handelszaken op de 

site van RICH’L 
2. Alle prijzen zijn persoonlijk en kunnen dus niet worden overgemaakt aan een andere persoon, 

vervangen of omgeruild tegen geld. 
3. Bij weigering van de prijs of niet-toekenning van de prijs aan de winnaars omwille van andere redenen 

blijft de prijs eigendom van Redevco. 

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid en garantie 
 
1. U aanvaardt dat de deelname aan de wedstrijd volledig gebeurt op eigen risico. Er kan geen enkele 

schadeloosstelling of andere vergoeding worden gevraagd aan AddRetail of Redevco. 
2. Als u in het kader van deze wedstrijd wordt gevraagd een bijlage over te maken, te uploaden, op te 

nemen of op een andere manier te communiceren, garandeert u dat deze verzending / bijlage geen 
inbreuk inhoudt op enig recht (van intellectuele eigendom) van derden en op geen enkele wijze 
ongeoorloofd is, en vrijwaart u AddRetail en Redevco tegen elke klacht van derden in dat verband. 

3. AddRetail en Redevco kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventueel veroorzaakte 
kosten, ongevallen en rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook voortkomend uit 
het deelnemen aan deze wedstrijd en/of het toekennen van de prijzen. 

4. AddRetail en Redevco zijn niet aansprakelijk voor welke rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade 
ook in verband met deze wedstrijd, met inbegrip (maar zonder limitatief te zijn) van: 
- De prijzen die ze uitdelen; 
- De aanpassing, onderbreking of beëindiging van de wedstrijd en/of de aanpassing van de prijzen; 
- Het ongeoorloofde gebruik van hun systemen door een derde. 

5. Aangezien het aanduiden van de winnaars uitsluitend gebeurt op basis van een computerprocedure, 
begrijpen en aanvaarden de deelnemers dat de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor 
netwerkstoringen, verlies, vertraging of technische problemen veroorzaakt door het internet of de 
technische dienstverleners die instaan voor de overdracht van de formulieren en de hosting van de 
website. Als de wedstrijd geheel of gedeeltelijk moet worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken 
omwille van redenen buiten de wil van AddRetail, dan zal deze laatste geen enkele aansprakelijkheid 
op zich nemen van welke aard ook. 
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Artikel 7 Auteursrechten en samenwerking 
 
1. Als de deelnemers bestanden overmaken/downloaden of op een andere manier bijdragen, worden 

deze downloads eigendom van AddRetail voor Redevco. De deelnemers verzaken volledig aan al hun 
rechten gelinkt aan het overmaken, met inbegrip van hun auteursrechten. 

2. U geeft AddRetail voor Redevco het eeuwigdurende recht uw bijdrage onbeperkt te gebruiken, al dan 
niet in gewijzigde vorm, voor alle media en zonder vergoeding. AddRetail is niet verplicht uw naam te 
vermelden. 

3. Elke door de deelnemer gedownloade bijdrage mag onbeperkt worden gebruikt door AddRetail voor 
Redevco, op elk ogenblik, zonder dat de toestemming van de deelnemer is vereist, zonder dat hij vooraf 
op de hoogte moet worden gebracht en zonder dat hij op welke manier ook wordt vergoed. 

4. Bent u de winnaar van een prijs, dan geeft u AddRetail de toestemming uw naam en/of de visuele 
dragers waarop u bent afgebeeld (bijvoorbeeld foto’s genomen bij de overhandiging van de prijs) te 
gebruiken, voor alle communicatie gelinkt aan deze actie en zonder vergoeding. 

 
Artikel 8 Rechten van AddRetail 
 
1. AddRetail behoudt zich het recht voor uw deelname aan de wedstrijd op elk moment op te schorten 

of op te zeggen indien u, op welke manier ook, handelt in tegenspraak met onderhavige voorwaarden 
of met een toepasselijke wettelijke bepaling, zonder u daarover vooraf te informeren en zonder dat 
AddRetail daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. 

2. AddRetail behoudt zich het recht voor deze wedstrijd of een gedeelte ervan in te korten, uit te stellen, 
over te dragen, uit te breiden of te annuleren, indien bijzondere omstandigheden of het goede verloop 
van de wedstrijd dat zouden vereisen. AddRetail kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

3. AddRetail kan niet alle bijdragen/inschrijvingen controleren. Indien een derde persoon de 
onwettigheid van de inschrijving van een deelnemer aanvoert, behoudt AddRetail zich het recht voor 
de naam en het adres van de deelnemer te bezorgen aan deze derde persoon.  

 

Artikel 9 Contact 
 
Voor alle vragen of opmerkingen in verband met deze wedstrijd kan u ons contacteren via de website van de wedstrijd 
of via het contactformulier beschikbaar op www.richl.be 

 

Artikel 10 Varia 

 
1. De voorwaarden van deze wedstrijd kunnen op elk moment worden aangepast door AddRetail. We 

raden u dan ook aan ze regelmatig te raadplegen. 
2. De gebruiksvoorwaarden van AddRetail en de privacyverklaring van AddRetail zijn van toepassing op 

deze wedstrijd. 
3. Deelname aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van alle artikelen van onderhavig reglement in, 

met inbegrip van noodzakelijke latere wijzigingen, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Alleen het 
Belgische recht is van toepassing en alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van 
geschillen. 

 


