
Wedstrijdreglement 

ARTIKEL 1 - Algemeen 

De organisator (de "Organisator") van de wedstrijd is de firma Sodexo Pass België, ingeschreven bij 

de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0403.167.335, en waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is in 1050 Brussel, Pleinlaan 15. 

De Organisator kan een beroep doen op een derde partij (de "Derde Partij") om de wedstrijd op te 

zetten en prijzen uit te reiken. 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, bevestigt de Deelnemer dat hij het huidige wedstrijdreglement 

heeft gelezen en aanvaard.  

ARTIKEL 2 - Voorwaarden voor deelname 

De actie is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen: 

- houders van de Sodexo Card en elektronische maaltijdcheques; Lunch Pass, in België; 

- die een profiel hebben aangemaakt op de website www.sodexo4you.be met correcte en 

volledige gegevens. De Deelnemer let erop een volledig en correct profiel aan te maken; de 

Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele vervalsingen. Een vervalst profiel is niet 

geldig en de auteur ervan kan worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 

Voor deelname moeten de stappen die worden vermeld in de aankondiging van de wedstrijd op de 

website of in de sociale media (de "Wedstrijdaankondiging") volledig worden doorlopen: 

bijvoorbeeld het plaatsen van een reactie, foto of video, het beantwoorden van een vraag, het 

uitvoeren van een specifieke aankoop met uw Sodexo Card, etc., zoals vermeld in de 

Wedstrijdaankondiging (de "Publicatie"). 

De Organisator behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen of aan de Deelnemer te 

vragen om deze te verwijderen, als de Organisator van mening is dat die niet in overeenstemming is 

met de aard van de wedstrijd.  

ARTIKEL 3 - Winnaar en prijzen 

De wedstrijd eindigt op de datum vermeld in de Wedstrijdaankondiging, om 23.59 uur stipt. 

Tijdens de wedstrijdperiode worden dagelijks vijf (5) Winnaars willekeurig gekozen uit de 

Deelnemers die aan de voorwaarden van artikel 2 en de Wedstrijdaankondiging hebben voldaan. 

Elke betwisting van de wijze van toekenning van de prijzen is uitgesloten.  

De prijzen die de Deelnemer kan winnen, worden voorgesteld in de Wedstrijdaankondiging. Als de 

prijs een cadeaubon is, kan de duur ervan beperkt zijn in de tijd. Dit zal bij de toekenning worden 

gespecificeerd.  

De Organisator of de Derde Partij zal de Winnaar(s) op de hoogte stellen door hem/haar een e-mail 

te sturen via het e-mailadres dat vermeld staat in het profiel van de Winnende Deelnemer. Bij het 

uitblijven van een reactie binnen 15 kalenderdagen, zal de Organisator ervan uitgaan dat de Winnaar 

zijn prijs heeft geweigerd.  

De prijs wordt, naar keuze van Sodexo, persoonlijk uitgereikt tijdens kantooruren (maandag t/m 

vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) op het hoofdkantoor van de Organisator, of per post, op risico van de 



Winnaar, of per e-mail via het e-mailadres dat vermeld staat in het profiel van de Winnende 

Deelnemer. 

De Winnende Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun naam wordt gepubliceerd op de site 

www.sodexo4you.be en www.lokaaluitgeven.be op de Facebook-pagina van de Organisator en wordt 

gecommuniceerd aan de winkelier waar de wedstrijd werd gehouden.  

ARTIKEL 4 - Persoonlijke gegevens 

Door deel te nemen aan de wedstrijd verstrekt de Deelnemer bepaalde persoonsgegevens. Dit omvat 

met name de naam, voornaam en het adres van de deelnemer. De persoonsgegevens worden 

uitsluitend door de Organisator of de Derde Partij gebruikt in het kader van de wedstrijd, onder meer 

voor de publicatie van de Winnaars en voor de verzending van de gewonnen prijzen. 

In overeenstemming met het reglement inzake gegevensbescherming zal de Organisator, in zijn 

hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, de gegevens van de deelnemers verwerken 

en de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan waarborgen.  

Elke Deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens in te zien, indien nodig te laten 

wijzigen of corrigeren, en indien hij of zij dit wenst, kan hij of zij zich ook afmelden voor de wedstrijd. 

Hiertoe wordt de Deelnemer uitgenodigd het formulier in de Privacy Policy in te vullen.  

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u onze Privacy Policy 

raadplegen. 

ARTIKEL 5 - Intellectuele rechten en rechten van derden 

Elke Deelnemer verklaart dat hij/zij de eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten die hij/zij 

gebruikt in het kader van deze wedstrijd. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in 

geval van een geschil met een derde partij.  

ARTIKEL 6 - Verantwoordelijkheid van de organisator 

De organisator is niet verantwoordelijk als hij de wedstrijd moet annuleren wegens overmacht. De 

Organisator sluit alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit technische problemen met betrekking 

tot zijn website, sociale media of problemen als gevolg van een gebrekkige internetverbinding tussen 

de Deelnemer en de website of sociale media, zonder dat deze opsomming limitatief is. 

In dit verband kan de Organisator ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke of 

andere schade die de Deelnemers, hun computerapparatuur en de daarin opgeslagen gegevens 

lijden. 

Ten slotte behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen, te onderbreken 

of te annuleren, in het bijzonder in geval van fraude en zonder vergoeding aan de Deelnemers. 

De Organisator bepaalt, voor zover nodig, dat deze wedstrijd niet wordt beheerd of gesponsord door 

Facebook of Instagram en dat daarom de verantwoordelijkheid van de genoemde bedrijven om 

welke reden dan ook niet kan worden aangesproken.  

 

ARTIKEL 7 - Slotbepalingen 

De Organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement te allen tijde te wijzigen.  

https://sodexo4you.be/nl/privacy-beleid
https://sodexo4you.be/nl/privacy-beleid


De deelnemers kunnen eventuele vragen of klachten over de wedstrijd aan de Organisator richten 

per e-mail aan mkt.svc.be@sodexo.com of per post aan het in artikel 1 vermelde adres. 

De wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht, net als eventuele geschillen die in verband met 

de wedstrijd of het reglement ontstaan. 

 

 


