Reglement Anti-Grumpinitis Newspaper Internet actie
ARTIKEL 1 - ORGANISATOR
De vennootschap Jacobs Douwe Egberts BE BVBA (JDE BE BVBA), waarvan de
vennootschapszetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Potaarde, RPR BE 0401.288.505 te
Brussel, organiseert een actie die begint op 10 april 2017 en eindigt op 30 juni 2017.
ARTIKEL 2 - DEELNAME
De deelname aan deze actie is gratis, op de mogelijke normale communicatie kosten na. Elke
natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die in België gedomicilieerd is
mag deelnemen, op de beperkingen vermeld onder artikel 3 na.
Deze actie speelt zich enkel af op internet: www.grumpinitis.be.
Elke onvolledige of onleesbare deelname of deelname die op een andere manier verzonden wordt
dan voorzien in het reglement of die binnenkomt na 30 juni 2017 om 23.59u, is ongeldig.
Deelname via een ander programma of ander middel dan het programma van de site, evenals
elke wijziging/aanpassing van laatstgenoemd programma, is verboden en leidt tot uitsluiting, en
eventueel zelfs tot gerechtelijke stappen wegens schending van auteursrechten.
Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de actie zullen als onrechtmatig beschouwd
worden en automatisch de uitsluiting van deze deelnames tot gevolg hebben.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.
Iedereen die gedomicilieerd staat in België kan deelnemen. Geen enkele omruiling tegen een
product van dezelfde waarde, een verlenging van een bestaand abbonnement of een omruiling
tegen een ander product is toegestaan.
ARTIKEL 3 - AKTIEMECHANISME VAN DE ACTIE

De consument die in het bezit is van een unieke code, die te vinden is op de deelnemende
producten, zal kunnen deelnemen van 10/04/2017 tem 30/06/2017. Na het doorlopen van de
stappen om deel te nemen op www.grumpinitis.be, zal de geldigheidsduur als volgt zijn:
Digitale versie van Het Laatste Nieuws of Le Soir: start meteen en zal gedurende 6 dagen lang te
raadplegen zijn.
Papieren krant van Het Laatste Nieuws of Le Soir: de per mail ontvangen coupon die recht geeft
op een papieren krant zal 8 dagen geldig zijn.
De unieke codes, die nodig zijn om deel te nemen, zijn te vinden op de volgende producten:
• Douwe Egberts gemalen 250gr Dessert, Moka en Decaf

•
•
•
•
•

Douwe Egberts gemalen 500gr Dessert, Moka en Decaf
Douwe Egberts pads x36 Dessert, Moka, Decaf en Mildou
Op sommige Douwe Egberts oploskoffies (beperkte aantallen)
Op sommige Douwe Egberts capsules (beperkte aantallen)
Bij inlevering van een volle Grumpinitis-spaarkaart bij deelnemende Panos vestigingen
gedurende de actieperiode.

Bij probleem met een code kunt u steeds contact opnemen met onze consumentendienst.
Om geldig deel te nemen:
•
•

•
•

Elke deelnemer kiest welke krant hij zou willen op www.grumpinitis.be. Hij zal de keuze
hebben tussen Le Soir of Het Laatste Nieuws.
Daaropvolgend kiest de deelnemer welke soort krant hij wenst. De mogelijke keuzes zijn:
• Optie a: 1 exemplaar van een papieren krant
• 1 exemplaar van een weekendeditie
• Of 1 exemplaar van een weekeditie
• Optie b: 1 week de digitale krant bestaande uit 6 verschillende digitale
exemplaren van de krant
• Optie c: Optie a en b (1 exemplaar van de papieren krant + 1 week de digitale
krant bestaande uit 6 verschillende digitale exemplaren van de krant)
Elke deelnemer registreert zijn unieke code op de website van de anti-Grumpinitis
campagne www.grumpinitis.be en laat hier zijn gegevens (naam, voornaam, adres en email) achter.
De deelnemende consument ontvangt hierbij een mail met de volgende info:
•

Indien hij koos voor optie a: een coupon die recht geeft op 1 papieren krant,
geldig gedurende 8 dagen na ontvangst van de mail.

•

Indien hij koos voor optie b: een link om gedurende 1 week de digitale versie van
de krant te lezen. Deze week gaat meteen in, na ontvangst van de mail.

•

Indien hij koos voor optie c: een coupon die recht geeft op 1 papieren krant,
geldig gedurende 8 dagen na ontvangst van de mail + een link om gedurende 1
week de digitale versie van de krant te lezen. Deze week gaat meteen in, na
ontvangst van de mail.

•

De deelnemer kan met zijn geprinte coupon de papieren krant gaan afhalen in een
verkooppunt
van
Het
Laatste
Nieuws
of
Le
Soir.

1 unieke code geeft recht op:
• Optie a: 1exemplaar van papieren krant van Het Laatste Nieuws of Le Soir:
• 1 exemplaar van een weekendeditie
• Of 1 exemplaar van een weekeditie
• Optie b: 1 week de digitale krant bestaande uit 6 verschillende digitale
exemplaren van de krant van Het Laatste Nieuws of Le Soir

•

Optie c: Optie a en b (1 exemplaar van de papieren krant van Het Laatste Nieuws
of Le Soir + 1 week de digitale krant bestaande uit 6 verschillende digitale
exemplaren van de krant van Het Laatste Nieuws of Le Soir)

De ontvangen kranten en/of coupons zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet
uitbetaalbaar in geld, niet uitbreidbaar noch aanpasbaar, en onderworpen aan de algemene
voorwaarden van de leverancier(s). Bij verlies of verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum
wordt
het
niet
vervangen.
Het is niet toegestaan en niet mogelijk om de coupon die recht geeft op een krant te kopiëren of
na te maken in eender welke vorm, gezien deze gepersonaliseerd wordt op naam,adres en unieke
code van de deelnemer.
De consument dient ten alle tijden zijn aankoopticket en unieke code te kunnen tonen dus deze
dienen goed bewaard te worden.
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Louter door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of
beperking alle bepalingen van het reglement, evenals elke beslissing die de organisator kan
nemen.
De deelnemers die een kopie van het volledige reglement wensen te ontvangen dienen
www.grumpinitis.be te raadplegen of bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en
voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar JDE BE BVBA, “Anti-Grumpinitis Newspaper
Internet actie”, Potaarde, 1850 Grimbergen, of kunnen het ook aanvragen door een e-mail te
sturen naar Webmaster.BE-Grimbergen@JDEcoffee.com met als onderwerp “Anti-Grumpinitis
Newspaper
Internet
actie”.
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AANSPRAKELIJKHEID

De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei
aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de actie of toekenning van de krant. Aldus sluit de
organisator onder andere zijn aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de
(tele)communicatie (bijvoorbeeld wegens technische problemen, verlies of vertraging bij de post,
…),
voor
drukfouten
en
voor
eventuele
gebreken
van
de
prijzen.
De organisator, of elke andere tussenkomende persoon of vennootschap, zal niet aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor eventuele verliezen of vertragingen die veroorzaakt zijn door
internetproviders.
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen van de site
en/of het mailsysteem.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onverenigbaarheden tussen
de voor de actie gebruikte technologieën en de hardware- en/of softwareconfiguratie die door de
deelnemer gebruikt wordt.
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De organisator en de desbetreffende krantenuitgevers handelen conform de Belgische wetgeving
over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/1992). Door deel te nemen
aan de actie en het aanvinken van de opt-in geeft de deelnemer de toestemming zijn
persoonsgegevens verkregen door deelname aan de actie te registreren in de bestanden van JDE
BE BVBA, Potaarde z/n 1850 Grimbergen. Deze gegevens zullen dienen om de actie te beheren
en de deelnemer(s) te identificeren. JDE BE BVBA kan deze gegevens gebruiken om informatie
te verstrekken over haar producten, diensten of initiatieven.
Deze gegevens zullen ook worden overgedragen aan de krantenuitgeverijen van Le Soir
(Rossel & Cie SA, Koningsstraat 100, 1000 Brussel, RPM Brussel No. BE 0403.537.816) en Het
Laatste Nieuws (De Persgroep Publishing nv, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem, RPR
Brussel nr. BE 0403.506.340,), die zullen zorgen voor de levering van gedrukte exemplaren en
hun digitale versies.
Indien de opt-in voor Le Soir of Het Laatste Nieuws wordt aangevinkt kunnen zij deze gegevens
ook gebruiken om informatie te verstrekken over hun producten, diensten of initiatieven.

Conform de wet, kan de deelnemer zijn gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de
gegevensbank. De aanvraag dient te gebeuren via e-mail aan: privacy@jdecoffee.com of per fax of
gedagtekende brief aan JDE BE BVBA, Potaarde z/n 1850 Grimbergen.
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In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van
betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking of de
stopzetting van deze actie te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
De eventuele nietigheid van een bepaling van huidig reglement zal de geldigheid van de andere
bepalingen
niet
aantasten.
De opschriften van de artikelen van dit reglement zijn enkel bestemd voor de leesbaarheid. In
geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid, zullen zij niet van invloed zijn op de uitleg die
aan
de
bepalingen
van
dit
reglement
gegeven
dient
te
worden.
Deze

actie

wordt

beheerst

door

het

Belgische

recht.

In geval er een geschil in verband met deze actie zou ontstaan zijn enkel de rechtbanken van
Brussel bevoegd.

