
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen (minimum leeftijd 18 jaar) met 
verblijfplaats in België of Nederland. Deelname kan enkel in persoonlijke naam 
gedaan worden en impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van het onderstaande 
wedstrijdreglement. 
De wedstrijd is geldig vanaf 25/04/2013  t.e.m. 31/05/2013 23.59u. 
 
Artikel 1 – Deelname aan de wedstrijd 
Pietercil Delby’s, met maatschappelijke zetel gevestigd te Vitseroelstraat 74, 1740 
Ternat en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
ondernemingsnummer/btw: BE0402240588 (“de organisator”) organiseert een 
wedstrijd zonder aankoopverplichting via de website www.canderel.be en 
www.canderel.nl.  
 
De wedstrijd staat open voor iedere meerderjarige persoon die zijn woonplaats in 
België of Nederland heeft, of een Belgische of Nederlands verblijfsvergunning heeft. 
Pietercil Delby’s behoudt zich het recht deelnames te verwijderen, indien de 
deelnemer niet de Belgische of Nederlands nationaliteit bezit.  
 
Betrokken personeelsleden van Pietercil Delby’s en van alle leveranciers die 
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals 
hun adviesbureau voor reclame en promotie zijn uitgesloten van deelname. Ook hun 
respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.  
Indien blijkt dat zij toch deelnemen en winnen, behoudt Pietercil Delby’s zich het 
recht de prijs niet te overhandigen. 
 
Artikel 2 – Prijzen en selectie van winnaars 
De wedstrijd omvat volgende verdeling van prijzen:  
 

 481 sets van 4 Canderel koffiekopjes 

 Per Belgische deelnemer een set van 5 online kortingsbonnen, met een totale 
waarde van 5 EUR 

Elke individuele set wordt op een vooraf bepaald tijdstip weggeven aan de eerste 

speler die na het vooraf bepaald tijdstip meespeelt. Zo worden er dagelijks 13 sets 

weggeven tussen 9u en 22u, waardoor er ieder uur een prijs wordt weggeven tussen 

9u en 22u, en dit op dagelijkse basis tussen het begin en het einde van de actie. 

De prijzen worden afgeleverd per post. Pietercil Delby’s is niet verantwoordelijk voor 

eventuele typefouten.  

 

Artikel 3 - Het wedstrijd en de selectie van de winnaars 
 
Stap 1: Surf naar de wedstrijd via de website www.canderel.be of www.canderel.nl  
Stap 2: Aanmelden met een bestaande Canderel Club account, of gratis registreren 
voor een nieuwe account 
Stap 3: De speler krijgt meteen 3 gratis munten bij zijn / haar eerste deelname, met 
elke munt kan er éénmaal aan de jackpot worden gedraaid 

http://www.canderel.be/
http://www.canderel.nl/
http://www.canderel.be/
http://www.canderel.nl/


Stap 4: Indien er 3 Canderel koffietassen op één horzontale lijn staan na het draaien 
aan de jackpot, wint de speler de set, en worden zijn / haar adresgegevens 
opgevraagd. De speler kan de set met koffiekopjes slechts éénmaal winnen. 
Stap 5: Indien er 3 kortingsbonnen op één horizontale lijn verschijnen na het draaien 
aan de jackpot, windt de gebruiker 6 online kortingsbonnen. De speler kan er voor 
kiezen om geen, één of meerdere kortingsbonnen af te drukken, en deze aan te 
bieden bij de aankoop van bepaalde Canderel producten in een deelnemende winkel 
in België. Zolang de speler de Canderel koffiekopjes niet wint, kan hij steeds de 
kortingsbonnen afdrukken. Elke kortingsbon kan slechts 1 keer afgedrukt worden.  
Stap 6 : De speler kan meer munten verzamelen, en aldus meer pogingen om aan de 
jacpot te draaien. Munten kunnen verzameld worden door vrienden uit nodigen (1 
punt per vriend), zijn / haar Canderel Club profiel te vervolledigen of bij te werken en 
door de Canderel Facebook pagina te bezoeken via de ingebouwde knop. 
 
Artikel 4 - Deelnemingsvoorwaarden 
Deelname aan de wedstrijd is enkel geldig na correcte aanmedling of registratie  op 
de wedstrijdpagina. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige 
aanvaarding van dit reglement, inclusief de latere beslissingen van de organisator. 
Elke onvolledige of niet correcte registratie komt niet in aanmerking voor de 
wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich 
uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit 
te sluiten. Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk op enig andere manier dan 
degene beschreven in dit reglement. Zie artikel 3 voor het verloop van de deelname. 
 
. 
Artikel 5 - Aantal pogingen 
Deelnemen kan uitsluitend gedurende de actieperiode. Elke speelkans (uitgedrukt in 
munten, waarbij 1 munt = 1 speelkans) is goed voor één draai aan de jackpot. 

 Spelers krijgen meteen 3 speelkansen bij deelname in de vorm van 3 munten 

 Spelers kunnen extra munten / speelkansen verdienen door vrienden uit te 
nodigen via e-mail of Facebook (+1 speelkans per uitgenodigd contact), door 
hun Canderel Club profiel in te vullen / bij te werken (+5 speelkans, max. 1 
maal gedurende de actie) of door te klikken naar de Facebook pagina van 
Canderel via de wedstrijdpagina (+1 speelkans, max. 1 maal gedurende de 
actie). 

 
Pietercil Delby’s behoudt zich het recht de actie stop te zetten zodra de voorraad 
uitgeput is.  
 
Artikel 6 - Bekendmaking van de resultaten en communicatie 
De deelnemers verzaken in dit kader uitdrukkelijk aan elk beeld- of ander recht. 
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt 
geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken, enz.). 
Alle bijkomende mededelingen en/of vermeldingen op de websites van de 
organisator gelden als punt van reglement. Tegen de beslissingen van de 
organisator staat geen verhaal open. 
 

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en optioneel ook op de 

Facebook pagina van Canderel gepubliceerd, alsook op de wedstrijdpagina’s . 

 



Artikel 7 - Overmacht 
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ten gevolge van 
overmacht of elke andere onvoorzienbare gebeurtenis, de wedstrijd moet worden 
geannuleerd, onderbroken, uitgesteld of gewijzigd. In dat geval kan de 
verantwoordelijkheid van de organisator niet worden verhaald en kunnen de 
deelnemers op geen enkele manier aanspraak maken op een schadeloosstelling. De 
organisator heeft het recht om het reglement te wijzigen en dit op elk moment zonder 
verwittiging of motivering zijnentwege en zonder dat hij hiervoor verantwoordelijk kan 
worden gesteld. 
 
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor 
welke verplichtingen dan ook van de organisator. Deelname aan de wedstrijd 
impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, 
met name wat de technische prestaties betreft, het risico of fouten of onderbrekingen 
en in het algemeen alle risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met een 
overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens 
tegen eventuele opleiding en/of wijziging, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de 
deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar soft- en hardware voldoende 
beschermd zijn en goed functioneert. De organisator draagt ter zake geen enkele 
verantwoordelijkheid. 
 
Artikel 8 – Persoonlijke gegevens 
Conform de regels bepaald in de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming 
van het privé-leven en de verwerking van persoonsgegevens, en de wet van 2 
augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ivm de 
verwerking van persoonsgegevens, informeert Pietercil Delby’s / Merisant de 
deelnemers dat hun persoonlijke gegevens in een databank worden opgenomen. 
Deze databank is eigendom van het bedrijf en wordt gebruikt met het oog op het 
automatisch beheer van de klanten en om marktonderzoek en marketing acties te 
verrichten. De persoonlijke gegevens kunnen worden meegedeeld aan bedrijven die 
contractueel met Pietercil Delby’s / Merisant verbonden zijn. De deelnemers hebben 
het recht om de hen betreffende gegevens in te kijken en de verbetering ervan te 
vragen, door te schrijven naar Pietercil Delby’s, Vitseroelstraat 74 te 1740 Ternat.  
 

 


