
             

Artikel 1

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door 
Faircoop SCRL, Rue Saint Nicolas, 13 6700 Arlon  
(KBO  0820 243 975 )

Deze wedstrijd staat open voor elke natuurlijke 
persoon die meerderjarig is, in eigen naam speelt 
en gedomicilieerd is in België, met uitzondering 
van vaste en tijdelijke medewerkers van Faircoop 
en hun respectieve familieleden.

Artikel 2

De wedstrijd, zonder aankoopverplichting, begint 
op 01/07/2018 en eindigt op 31/10/2018.

Artikel 3

De wedstrijd wordt aangekondigd op de website 
Fairebel.be en gepubliceerd op de website www.
fairebel.be. Hijis eveneens beschikbaar via 
fl yers in de winkels, in de pers en op Fairebel 
evenementen.

Artikel 4

Deze wedstrijd staat onder het toezicht van 
Faircoop SCRL, dat optreedt als scheidsrechter en 
de schiftingsvraag zal oplossen.

Artikel 5

De aangeboden prijzen in het kader van de 
wedstrijd zijn: 

1ste prijs: een weekendje op de boerderij voor vier 
personen, ontbijt inbegrepen

2de prijs: een ontdekkingspakket met Fairebel-
producten: 6 brikken Fairebel volle melk, 6 
brikken Fairebel halfvolle melk, 6 brikken Fairebel 
chocomelk, 2 Fairebel zachte kazen , een doos 
Fairebel roomijs  (4 potjes van 125 ml) en 1 
Fairebel boter (250 gr) *

3de tot 50ste prijs: 6 brikken Fairebel halfvolle melk

Artikel 6

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd 
«De faire melk viert feest“ moet de deelnemer het 
wedstrijdformulier invullen in de winkel, in de 
pers, op Fairebel evenementen of op 
www.fairebel.be door twee open vragen en een 
schiftingsvraag te beantwoorden:

 1: Faircoop heeft in 2018 een nieuw fair product 
op de markt gebracht. Welk product is dat? 

2: Faircoop, de coöperatie die meer dan 500 
Belgische landbouwers een eerlijke prijs voor hun 
producten geeft, brengt onder zijn eigen merk ook 
producten op de markt. Hoe heet dat merk?

Schiftingsvraag:

Hoeveel deelnameformulieren zullen tussen 
01/07/2018 en 31/10/2018 ingevuld worden?

Artikel 7

De deelnameformulieren zijn beschikbaar in de 
winkels, in de pers, op Fairebel evenementen 
of op www.fairebel.be voor degenen die online 
willen deelnemen. 

Artikel 8

Slechts één deelname is toegestaan per postadres 
en/of e-mailadres.
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Artikel 9

De prijs is niet overdraagbaar en kan in geen 
geval worden omgeruild tegen de waarde in 
contanten.

Artikel 10

Een kopie of reproductie van de wedstrijd in 
zijn huidige vorm is niet toegestaan.

Artikel 11

Door deel te nemen aan deze wedstrijd 
aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle 
bepalingen van dit reglement, evenals alle 
beslissingen die de organisatoren zouden 
kunnen nemen in geval van overmacht, met het 
oog op het goede verloop van deze actie.

Artikel 12

De winnaars worden gekozen door Faircoop 
en bepaald door hun antwoord op de 
schiftingsvraag. Er wordt slechts één prijs 
toegekend per persoon en per gezin. De 
winnaars worden persoonlijk verwittigd via 
e-mail en sturen vervolgens een mail met hun 
adres. Daarna zal de winnaar een antwoord van 
Fairebel ontvangen. Dit schrijven zal ook de 
wijze van overhandiging van de gewonnen prijs 
bepalen.

Artikel 13

De wedstrijdorganisatoren behouden zich het 
recht voor om een of ander punt van de actie 
te wijzigen of deze wedstrijd te annuleren in 
geval van overmacht. Ze behouden zich het 
recht voor om een prijs te vervangen door een 
gelijkwaardige prijs in geval van overmacht.

 Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden 
gehouden voor problemen die zich kunnen 
voordoen in het kader van deze wedstrijd en die 
buiten hun controle vallen.

Artikel 14

Elke deelnemer aan de wedstrijd staat 
automatisch het gebruik van zijn 
contactgegevens voor reclamedoeleinden toe. 
Bij toepassing van de wetten ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer (met name die 
van 8 december 1992) hebben de deelnemers 
recht van toegang tot en rectifi catie van hun 
gegevens.

Artikel 15

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de 
volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding 
van dit reglement in zijn geheel. 

Artikel 16

Elk beroep in rechte is uitgesloten.

Artikel 17

Elke poging tot fraude zal worden bestraft met 
uitsluiting van de betrokken deelnemer.

Artikel 18

De prijs kan niet meer dan 1 maand na het einde 
van de wedstrijd worden opgeëist.
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