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ALGEMENE VOORWAARDEN
SAMENVATTING ALGEMENE VOORWAARDEN
Samenvatting algemene voorwaarden Facebook en Instagram:
BE 18+. Van 08-02-2021 tot 21-02-2021. Geen aankoop nodig. Internet vereist.
Wekelijkse loting om kans te maken op 1 van de 10 Custom Pringles Xbox Wireless
Controllers of een Halo multiplayer-trainingssessie met het 343 Pro Team. Max. 1
inzending per dag. Max. 1 prijs per persoon. Volledige algemene voorwaarden,
privacybeleid en prijsdetails op pringles.com/be/nl/ts-and-cs.html. Organisator:
Kellogg Europe Trading Limited, Dublin, Ierland, K67 Y7E5

LANGE ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Aan deze actie kan uitsluitend deelgenomen worden door wettige ingezetenen van
België met een leeftijd van 18 jaar of ouder. De werknemers van de organisator, diens
tussenpersonen en personen die professioneel betrokken zijn bij de actie zijn uitgesloten
van deelname.
2. Geen aankoop nodig, maar internettoegang en een geldig Facebook- of Instagramaccount is vereist.
3. Actieperiode: De actie loopt van 00.01 uur op 8 februari 2021 t/m 23.59 uur op 21 februari
2021 en wordt gesplitst in twee (2) lotingen.

Lotingnummer:

1

2

Inzenddatums:
Neem dagelijks deel tussen
00.01 uur op 8 februari
2021 en 23.59 uur op 14
februari 2021.
Neem dagelijks deel tussen
00.01 uur op 15 februari
2021 t/m 23.59 uur op 21
februari 2021

Loting
uitgevoerd op:

17 februari 2021

24 februari 2021

4. Alleen geldige en correcte inzendingen nemen deel aan de actie.

5. Deelnemen:

Beschikbare
prijzen
5 x Custom
Pringles Xbox
Wireless
Controller
5 x Custom
Pringles Xbox
Wireless
Controller OF 1 x
Halo multiplayertrainingssessie
met het 343 Pro
Team
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Consumenten moeten:
a. Inloggen op hun Facebook-account (of er een gratis aanmaken) en
facebook.com/PringlesBelgium bezoeken. Daarna moeten ze de actievideo
bekijken en daaronder een opmerking posten met het juiste antwoord op de
gestelde vraag, inclusief de hashtag #PringlesGaming in de opmerking.
OF
b. Inloggen op hun Instagram-account (of er een gratis aanmaken) en
@pringles.be bezoeken. Daarna moeten ze de actievideo bekijken en
daaronder een opmerking posten met het juiste antwoord op de gestelde
vraag, inclusief de hashtag #PringlesGaming in de opmerking.
Je mag maar één keer per dag per social media-platform deelnemen en één keer winnen
binnen de gehele actie.
6. Alleen de inzendingen die de vraag juist beantwoorden en de hashtag #PringlesGaming
bevatten zijn geldig.

7. De prijzen: Elke prijs bestaat uit één (1) stuk Custom Pringles Xbox Wireless Controller (tien
(10) beschikbaar) of één (1) exclusieve Halo multiplayer-trainingssessie van 1 uur met het
343 Pro Team (één (1) beschikbaar). Er zijn in totaal 11 prijzen beschikbaar gedurende de
actieperiode. De prijs is exclusief bij Pringles beschikbaar en is nergens te koop.
Prijsdetails:
Details Custom Pringles Xbox Wireless Controller:
• Draadloze verbinding met Windows 10-pc's en Xbox-consoles.
• Compatibel met Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 en Android.
Enkele functionaliteiten worden niet ondersteund op Android, iOS of via
Bluetooth. Ga naar http://xbox.com/controller-compatibility voor meer
informatie. Knopmapping beschikbaar via Xbox Accessories-app voor Xbox Series
X|S, Xbox One en Windows 10.
• AA-batterijen voor een batterijduur van maximaal 40 uur.
Houd rekening met een levertijd van maximaal 90 dagen.
Prijsdetails van de Halo multiplayer-trainingssessie met het 343 Pro Team:
•
•
•
•
•
•

Winnaars krijgen de mogelijkheid om Halo te spelen met het 343 Pro Team tijdens een
1 uur durende sessie.
Het aantal winnaars per sessie is 2 of 4 om teams met een gelijk aantal deelnemers
tijdens de sessie te garanderen.
Het 343 Pro Team presenteert de ervaring in het Engels.
Winnaars moeten op een van de volgende datums beschikbaar zijn: 6 / 13 / 15 / 20 /
27 april 2021.
Elke winnaar dient vooraf een korte lijst in te vullen met vragen over het spelverloop
om de ervaring van de winnaar vast te stellen.
De sessie wordt ook gegeven op een Private Discord die wordt opgezet door het 343
Pro Team. Winnaars ontvangen hierover meer informatie voor aanvang van de sessie.
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8. Selectie winnaars: Er zijn twee prijslotingen. Elke prijsloting wordt voor of op de
bovenstaande datums in clausule 3 uitgevoerd door PromoVeritas, een onafhankelijke
actie-verificatieservice.
9. Kennisgeving winnaars: Met de winnaars wordt binnen 5 werkdagen na de selectie van
de winnaars contact opgenomen via een privébericht op hun social media-account op
het platform dat zij hebben gebruikt voor hun inzending. Zij dienen binnen 14 dagen na
het eerste contact te reageren om te bevestigen dat zij in aanmerking komen en om de
prijs te accepteren. Indien een winnaar niet binnen 14 dagen reageert op het eerste
contact behoudt de organisator zich het recht voor om die winnaar te diskwalificeren.
Wanneer een winnaar is gediskwalificeerd, behoudt de organisator zich het recht voor
om de prijs toe te kennen aan een reservewinnaar die op dezelfde manier wordt
geselecteerd. Reservewinnaars hebben mogelijk minder tijd om te reageren.
10. Accepteren van de prijs: Winnaars krijgen binnen 28 dagen na het accepteren van de
prijs bericht van het Pringles-prijsagentschap om de vereiste bezorggegevens van de prijs
te bevestigen. Mocht een winnaar onverhoopt niet binnen 28 dagen na het accepteren
van de prijs zijn kennisgeving ontvangen, dan heeft de winnaar nog eens 28 dagen de
tijd om de organisator hiervan op de hoogte te stellen door naar de pagina 'Contact' te
gaan op Pringles.com. Als een winnaar de organisator niet binnen dit tijdsbestek op de
hoogte stelt, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs niet opnieuw te
versturen of de waarde ervan naar eigen goeddunken te beperken.
11. Aanpassing: De organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren die
naar het redelijk oordeel van de organisator:
a. Geen verband houden met de inzendcriteria in clausule 5 of deze niet
weerspiegelen.
b. De algemene voorwaarden schenden.
c. Inhoud bevatten die aanstootgevend, obsceen, seksueel, minachtend,
lasterlijk,
gewelddadig,
beledigend,
aanvallend,
bedreigend
is,
aanstootgevend t.a.v. ras, religie, afkomst of geslacht is, die een negatieve
invloed zou hebben op de naam, reputatie of clientèle van de organisator of
merkpartners, of die anderszins ongeschikt is voor publicatie;
d. Merken van derden bevat of hiernaar verwijst of verwijst naar namen, logo's
en/of handelsmerken van derden;
e. Een politiek doel hebben.
12. De organisator of 343 Team behoudt zich het recht voor om tijdens de Halo multiplayertrainingssessie naar eigen goeddunken deelnemers te verwijderen of diskwalificeren die
de voorwaarden of de geest van het evenement schenden. Het volgende wordt
beschouwd als een schending van de geest van het evenement, maar is niet beperkt
tot:
• Met opzet andere actieve spelers onderbreken
• Geen respect tonen voor andere spelers
• Knoeien met het spel
• De sessie opnemen en verspreiden
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13. Deze algemene voorwaarden werden gedeponeerd bij Bergé & Ravelingien
Gerechtsdeurwaarders Oost-Vlaanderen, Margaretha Van Parmastraat 15, 9700
Oudenaarde. Een exemplaar is voor alle deelnemers verkrijgbaar op Pringles.com
14. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om de juiste persoonlijke gegevens te
verstrekken om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.
De organisator is niet
verantwoordelijk voor niet-levering van de prijs als gevolg van het verstrekken van onjuiste
gegevens.
15. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar en kunnen niet ingewisseld worden voor
geldswaarde of enige andere vorm van compensatie. Als om welke reden dan ook een
onderdeel van een prijs niet beschikbaar is, behoudt de organisator zich het recht voor
om naar eigen goeddunken de prijs te vervangen door een alternatieve prijs van gelijke
of hogere waarde. De prijs is exclusief bij Pringles beschikbaar en is nergens te koop.
16. Als de actie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland vanwege onder meer sabotage,
ongeautoriseerde interventie, fraude, oneerlijkheid, technische fouten of andere
oorzaken buiten de macht van de organisator die de administratie, beveiliging,
rechtvaardigheid, integriteit of juiste uitvoering van deze actie corrumperen of
beïnvloeden, behoudt de organisator zich het recht voor om personen die het
deelnameproces saboteren of deze algemene voorwaarden niet nakomen te
diskwalificeren en om de actie te annuleren, wijzigen of op te schorten of getroffen
inzendingen nietig te verklaren.
17. Er kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor inzendingen die verloren,
vertraagd, gecorrumpeerd, beschadigd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn of die
niet geleverd kunnen worden om technische redenen, bezorgredenen of andere
redenen. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst. De
organisator garandeert geen voortdurende of veilige toegang tot Facebook of
Instagram.
18. Als deelnemer aan de actie is je gebruik van Facebook of Instagram onderworpen aan
hun algemene gebruikersvoorwaarden die je hier kunt vinden:
a) Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
b) Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870
19. Deze actie wordt niet gesponsord, ondersteund of beheerd door of is niet geassocieerd
met Facebook of Instagram. Je begrijpt dat je informatie verstrekt aan de organisator en
niet aan Facebook of Instagram, en dat Facebook of Instagram niet aansprakelijk zijn
voor enig aspect van deze actie.
20. De organisator, noch enige betrokken agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk
voor enig verlies (inclusief maar niet beperkt tot indirecte, bijzondere of vervolgschade,
of winstderving), enige kosten of enige schade, geleden of opgelopen (al dan niet
vanwege de nalatigheid van personen) in verband met de actie of het in ontvangst
nemen of gebruik van een prijs/de prijzen, met uitzondering van enige aansprakelijkheid
die door de wet niet kan worden uitgesloten. Niets zal de aansprakelijkheid van de
organisator voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van diens nalatigheid
uitsluiten.

Klant:
Project:
Versie:
Datum:
Markten:

Pringles Europa
Pringles x Xbox Gaming Social Media (Prijsloting)
V6
01-02-2021
België

21. Elke inzending moet rechtstreeks afkomstig zijn van de persoon die deelneemt aan de
actie. Meerdere inzendingen tegelijk door bedrijven, consumentengroepen of derden
worden niet geaccepteerd. Onvolledige of onleesbare inzendingen, inzendingen via
macro’s of op andere geautomatiseerde manieren en inzendingen die niet volledig
voldoen aan de vereisten van deze algemene voorwaarden, worden gediskwalificeerd
en gelden niet. Als blijkt dat een deelnemer een of meerdere computers gebruikt om
deze voorwaarde te omzeilen door bijvoorbeeld het gebruik van 'bots', tijdelijke emailadressen, 'computerscript' of de 'brute force'-methode, waarbij de identiteit van de
inzender wordt verborgen door IP-adressen te manipuleren, of door enige andere
geautomatiseerde methode om het aantal inzendingen van de deelnemer te vergroten
op een manier die niet strookt met de regels van de actie, worden de inzendingen van
deze persoon gediskwalificeerd en zal elke toegekende prijs ongeldig zijn.
22. In het geval van een handeling, verzuim, gebeurtenis of omstandigheid waarover de
organisator geen redelijke controle heeft en die de organisator belet om deze algemene
voorwaarden na te komen, zal de organisator niet aansprakelijk zijn voor het nietnakomen of vertraagd nakomen van zijn verplichtingen.
23. De organisator kan weigeren om een prijs toe te kennen als een deelnemer zich schuldig
maakt aan fraude, oneerlijkheid, schending of geen aanspraak kan maken onder deze
algemene voorwaarden of terugvordering van de prijswaarde eist indien de prijs is
toegekend.
24. Persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met alle relevante wetgeving
in verband met gegevensbescherming die momenteel geldt. Bekijk ons privacybeleid
op:
https://www.pringles.com/be/nl/privacy-policy.html
25. We gebruiken je persoonlijke gegevens uitsluitend voor het beheer van deze actie en
voor geen enkel ander doel, tenzij we je toestemming hebben. We delen je gegevens
uitsluitend met onze partners om de actie uit te voeren en prijzen toe te kennen.
26. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of
onuitvoerbaar verklaard wordt, zal dit geen invloed of impact hebben op de overige
bepalingen, die onverminderd van kracht zullen blijven.
27. De beslissing van de organisator is voor zover wettelijk toegestaan bindend met
betrekking tot alle actiezaken en over de uitslag ervan wordt niet gecorrespondeerd.
28. Door deelname aan deze actie word je geacht in te stemmen met de naleving van deze
algemene voorwaarden.
29. Mochten deze algemene voorwaarden onverhoopt afwijken van de informatie in enig
materiaal met betrekking tot de actie, dan zullen de algemene voorwaarden prevaleren.
30. Op deze algemene voorwaarden is het recht van België van toepassing en de
interpretatie en toepassing hiervan zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de
rechtbanken van België.
Organisator: Kellogg Europe Trading Limited. Geregistreerd kantoor: 3 Dublin Airport
Central (DAC), Dublin Airport, Dublin, Ierland.

