WEDSTRIJDREGLEMENT
”Q8 volg het kruimelspoor”

ARTIKEL 1. VOORWERP
1.1.

De ondernemingen Kuwait Petroleum (Belgium) Nv en Kuwait Petroleum (Luxemburg)
(hierna «Q8» genoemd) met BTW nummer 0404.584.526, RPR Antwerpen, en voor Luxemburg
met TVA LU 16241579. Maatschappelijke zetels te B-2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/1 en
te L-8069 Bertrange, Rue De L'industrie 12, organiseren een wedstrijd “Q8 volg het
kruimelspoor” op hun website met aankoopverplichting (hierna de «Wedstrijd» genoemd).

1.2.

Onderhavig wedstrijdreglement (hierna het “Reglement”) regelt de modaliteiten van de
Wedstrijd, beschrijft het verloop ervan en legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die
van toepassing zijn op de Wedstrijd.

1.3.

De Wedstrijd wordt georganiseerd van 28 mei 2018 om 00u00 tot 17 juni 2018 om 23u59
(hierna de «Wedstrijdperiode» genoemd).

1.4.

De Wedstrijd wordt georganiseerd op het Belgische en Luxemburgse grondgebied.

1.5.

Behoudens specifieke bepalingen van dit Reglement, voeren de deelnemers geen
correspondentie of telefoongesprekken of andere communicatie met Q8 tijdens de
Wedstrijdperiode of na de afsluiting ervan.

ARTIKEL 2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
2.1.

2.2.

Deelname aan de Wedstrijd staat open voor iedere meerderjarige natuurlijke persoon die
tijdens de Wedstrijdperiode woonachtig is in België en/of Luxemburg (hierna de «Deelnemer»
genoemd), met uitzondering van de personen die hierna worden opgelijst:
•

Minderjarigen (jonger dan 18 jaar);

•

Personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse juridische band hebben met Q8
(personeelsleden, medewerkers, … );

•

Personen (personeelsleden, medewerkers, …) die meewerken aan de totstandkoming van
deze Wedstrijd of betrokken zijn bij de organisatie ervan (met inbegrip van medewerkers van
marketing-/communicatiebureaus, consultants inzake reclame- en promoties, …);

•

Verwanten of leden van het huishouden (al dan niet verwant) van enige, bovenvermelde
personeelsleden of medewerkers (familieleden in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten,
samenwonenden, broers en zussen).

Q8 kan te allen tijde een persoon van deelname aan Wedstrijd tijdelijk of definitief uitsluiten,
in geval van inbreuk op (één van) de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding
of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 3. DEELNEMINGSMODALITEITEN
3.1.

De Wedstrijd verloopt tijdens de Wedstrijdperiode volledig online op de website pagina van
Q8: Q8versbrood.be , Q8painfrais.be en Q8painfrais.lu (hierna de “site”).

3.3.

Deelnemers mogen meermaals deelnemen aan de Wedstrijd tijdens de Wedstrijdperiode.

3.4.

Een speeldag tijdens de Wedstrijdperiode loopt van 00.00 uur tot 23.59 uur.

ARTIKEL 4. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD - SELECTIE WINNAARS
4.1.
De Wedstrijd zal georganiseerd worden opQ8versbrood.be , Q8painfrais.be en
Q8painfrais.lu .
•
•
•
•
•

Deelnemers aan de wedstrijd hebben een unieke deelnemerscode nodig om deel te nemen.
Deze unieke code verkrijg je op een flyer na aankoop van een vers broodproduct in 1 van de
deelnemende stations. Deze unieke deelnemerscode geeft de deelnemers de eerste kruimel.
Na ingave van de unieke deelnemerscode, voornaam en emailadres moeten de deelnemers
nog 2 kruimels zoeken op de website van Q8 en/of de Facebookpagina van Q8.
Deze kruimels moeten aangeklikt worden & zullen dan toegekend worden aan de deelnemers.
Na het vinden nog 2 extra kruimels, moeten de deelnemers de achternaam, geslacht, adres
invullen.
Daarnaast moeten deelnemers antwoord geven op de wedstrijdvraag: Hoelang duurt het om
een QUBO brood, wit 600 gr van Panos te snijden in de broodmachine op station Q8 Berchem,
gesneden op 09/05/18 om 9 uur in minuten / seconden / miliseconden.

4.2.
De winnaars zullen bepaald worden op basis van het vinden van de 3 kruimels & het antwoord
op de schiftingsvraag.

ARTIKEL 5. PRIJZEN
5.1.

Na afloop zullen op 15 juni 2018 de 275 winnaars bepaald worden:
•

15 winnaars: 1 jaar lang QUBO brood, 3 broden per week. Af te halen in Panos corner naar
keuze aan een Q8 tankstation in België of Luxemburg;
• 15 winnaars: 1 smeg toaster, model TSF01PBEU twv 139,00 euro;
• 15 winnaars: mobile expresso apparaat van het merk Wacaco twv 64,95 euro;
• 30 winnaars: Brabantia broodtrommel met klepdeksel in matt black twv 51,00 euro:,
• 30 winnaars: S’well bottle Stone Collection in Bleu Flourite twv 50,00 euro;
• 30 winnaars: Coffee cup on the go twv 30,00 euro;
• 30 winnaars: kortingsbon van 10 euro bij Panos, te gebruiken op een Panos corner in een Q8
station in België en/of Luxemburg
• 30 winnaars: Panos ontbijt bestaande uit een croissant of chocolade brood & koffie on the go
op een Panos corner in een Q8 station in België en/of Luxemburg;
• 30 winnaars: Panos broodje naar keuze op een Panos corner in een Q8 station in België en/of
Luxemburg;
• 30 winnaars: 1 QUBO brood naar keuze op een Panos corner in een Q8 station in België en/of
Luxemburg.
5.3.
De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inruilbaar of niet uitbetaalbaar in geld. Er kan dus geen
enkele financiële tegenprestatie worden geëist ter vervanging van de aangeboden prijzen. Q8 kan een
of meer aangekondigde prijzen vervangen door andere prijzen van ten minste gelijke waarde indien
externe omstandigheden daartoe nopen.

5.4.
De prijzen zijn ondeelbaar en moeten worden aanvaard zoals ze worden toegekend. Q8 kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of rechtstreekse of onrechtstreekse
schade in verband met een gewonnen prijs. Voorts verleent Q8 geen enkele garantie met betrekking
tot het nut of de kwaliteit van de prijzen.
5.5.
Q8 neemt, binnen een termijn van 30 dagen, met iedere winnaar via e-mail contact op, om de
toekenningsmodaliteiten van de prijs te bepalen. Indien een winnaar niet antwoordt binnen een
termijn van 7 dagen nadat Q8 contact heeft opgenomen, behoudt deze laatste zich het recht voor om
de prijs te houden of toe te kennen aan een andere deelnemer.
5.6.
Buiten de overhandiging van de prijzen aan de winnaars wordt geen enkel ander recht, met
inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten, aan de winnaar(s) overgedragen.
5.7.
B

De prijzen zullen geleverd worden op het adres doorgegeven bij deelname aan de wedstrijd.

ARTIKEL 6. AANVAARDING VAN HET REGLEMENT
6.1.
Door deel te nemen, verklaart de Deelnemer dit Reglement te hebben gelezen, begrepen en
aanvaard zonder enig voorbehoud, evenals de Privacyverklaring van Q8.
6.2.
Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet binnen 7 werkdagen na de einddatum van de
Wedstrijd aangetekend worden gestuurd naar de maatschappelijke zetel van Q8, t.a.v. de Dienst
Marketing, op het adres dat hoger is vermeld. Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch
behandeld. Niet-conforme klachten worden niet behandeld.
ARTIKEL 7. WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT
7.2.
Q8 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de opschorting, het uitstel, de wijziging (met
inbegrip van de toegekende prijzen) of de afschaffing van de Wedstrijd bij overmacht, of meer in het
algemeen bij onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil, en voor dit feit kan
geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan de Deelnemers.
ARTIKEL 9. BESCHIKBAARSTELLING VAN HET REGLEMENT
10.1. Dit Reglement is voor de Deelnemers volledig en gratis beschikbaar via de volgende link:
Q8versbrood.be , Q8painfrais.be en Q8painfrais.lu
ARTIKEL 10. VARIA
11.1. Als een bepaling van dit Reglement geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar
wordt verklaard krachtens het toepasselijke recht, maakt deze bepaling niet langer deel uit van dit
Reglement. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijkheid, geldigheid en de dwingende kracht van de
andere bepalingen van dit Reglement. Elke inbreuk op het Reglement en elke poging tot fraude en/of
misleiding wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer, zonder dat deze laatste
nog aanspraak zou kunnen maken op een prijs.
11.2. Druk-, spel-, zet- en alle andere gelijkaardige fouten kunnen niet worden ingeroepen als reden
van verhaal ten aanzien van Q8.
11.3. Q8 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die tijdens de
organisatie van of deelname aan de Wedstrijd of het winnen van een prijs kan voorvallen, ongeacht de
oorzaak of het gevolg van dergelijke schade, inclusiefschade veroorzaakt door:
a)
de inbreuk door Deelnemers op intellectuele eigendomsrechten van derden;
b)

de inhoud of persoonsgegevens opgegeven door de Deelnemer;

c)
technische problemen in verband met de website Q8versbrood.be , Q8painfrais.be en
Q8painfrais.lu en/of het e-mailsysteem, problemen met Facebook of meer in het algemeen voor
internetproblemen.;
d)
een eventueel probleem verbonden aan de configuratie van de hardware en/of software
en/of aan de communicatie van de computers.
ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN
12.1. Dit Reglement valt onder het Belgische en Luxemburgse recht, ongeacht de collisieregels. De
Deelnemer aanvaardt dat elke rechtszaak die voortvloeit uit zijn deelname aan de Wedstrijd of met
betrekking tot dit Reglement onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen
(België) Luxemburg valt, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, en hij aanvaardt zich te
onderwerpen aan de bevoegdheid van betreffende rechtbank in het kader van een dergelijk geding.

