Wedstrijdvoorwaarden “Win 1 jaar lang strijkhulp dankzij Puuur”

Art. 1 - Organisatie
Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van
Remy “Win 1 jaar lang strijkhulp dankzij Puuur” waarvoor Puuur cvba, Remylaan
4B, 3018 Wijgmaal zich heeft geëngageerd. De wedstrijd wordt georganiseerd door
Peritus Brands NV, Noendries 81/001, B-9000 Gent. De wedstrijd loopt van donderdag
14 april t.e.m. donderdag 30 juni 2016.
De wedstrijd wordt enkel gehouden in het Nederlands. De gewonnen prijs kan enkel
worden aangenomen op een adres in Vlaanderen. Puuur ontvangt van Peritus Brands
de contactgegevens van de winnaars. Elke winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd.
Art. 2 - Deelname
Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor ieder natuurlijk persoon. Minderjarigen
hebben op het ogenblik van deelname toestemming nodig van hun wettelijke
vertegenwoordiger en dienen deze op verzoek van de organisator te kunnen
voorleggen. Deelname gebeurt dan onder verantwoordelijkheid van de wettelijke
vertegenwoordiger.
Zijn evenwel uitgesloten van deelname:
- de personeelsleden en de bestuurders van Peritus Brands NV en Puuur cvba,
alsook hun gezinsleden en familieleden tot in de tweede graad;
- elke persoon die de wedstrijd mee heeft georganiseerd
Deelnemen kan via de website www.my-remy.be door de wedstrijdvraag correct te
beantwoorden alsook een antwoord op de schiftingsvraag in te vullen. Elke deelnemer
moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de website registreren met
voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, geslacht en geboortedatum.
De deelname dient steeds ten persoonlijke titel te worden gedaan en kan niet voor
derden. De deelname mag niet uitgaan van meerdere personen.
De persoonlijke gegevens waarmee men deelneemt aan de wedstrijd moeten dus
waar en juist zijn. In principe kan men zo slechts eenmaal geregistreerd staan.
Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is, telt enkel de
laatste deelname.
De organisator behoudt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde
voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in
aanmerking voor welke prijs dan ook. Indien de op basis van voormelde criteria
geselecteerde winnaar dient te worden uitgesloten van de wedstrijd op basis van de in
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dit reglement vooropgestelde regels, kan de prijs door de organisator worden
ingetrokken zonder dat ter zake enige compensatie kan gevorderd worden door de
deelnemer in kwestie. In een dergelijke situatie gaat de prijs naar de volgende winnaar
in rangorde.
Aan de deelname aan deze wedstrijd zijn geen kosten verbonden, zij het dat de kosten
voor internetverbinding, hardware en software ten laste van de deelnemer zijn.
De antwoorden moeten geregistreerd worden op www.my-remy.be voor 30 juni 2016
om 23u59.
Art. 3 – Verloop
Elke deelnemer moet zich volledig registreren op de website www.my-remy.be en de
wedstrijdvraag correct beantwoorden alsook een antwoord op de schiftingsvraag
invullen.
De organisator zal, binnen een redelijke termijn na bekendmaking van de winnaar, een
strijkhulp ter beschikking stellen van de winnaar nadat deze daartoe de nodige
formaliteiten (ondertekenen van de overeenkomst en bestellen van dienstencheques)
heeft vervuld. Zonder het vervullen van de nodige formaliteiten, kan geen strijkhulp ter
beschikking worden gesteld. De winnaar dient deze formaliteiten te vervullen voor
31/08/2016, zoniet zal het recht van de winnaar op de gewonnen prijs automatisch en
van rechtswege vervallen en zal hij geen recht hebben op enige andere prijs of enige
compensatie of vergoeding.
De winnaar geeft, voor elk uur dat er strijkhulp wordt geleverd door een medewerker
van Puuur, één dienstencheque per gepresteerd uur.
In de daaropvolgende maand betaalt Puuur cvba de dienstencheques terug door
middel van storting van een vast bedrag van 6,30 euro per ontvangen dienstencheque
op de bankrekening van de winnaar. Dit bedrag komt overeen met de kostprijs van een
dienstencheque verminderd met het fiscale voordeel dat de winnaar krijgt door het
gebruik van de dienstencheques volgens de tarieven die gelden op het ogenblik dat
de wedstrijd wordt uitgeschreven. Wettelijke wijzigingen van het tarief of wijzigingen in
het kader van de fiscale aftrekbaarheid, kunnen geen aanleiding geven tot een
verhoging van het vastgestelde bedrag van de tussenkomst, zijnde 6,30 euro per
dienstencheque.
De winnaar kan zijn/haar strijkhulp enkel via Puuur regelen.
Art. 4 - Prijzen
De prijzen voor deze wedstrijd zijn: 2 x 1 jaar lang gratis strijkhulp dankzij Puuur.
De winnaar wint 1 jaar gratis strijkhulp, d.w.z. 3 uur gratis strijkhulp gedurende
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maximum 48 keer of het equivalent van 144 uur gratis strijkhulp. Deze uren strijkhulp
kunnen worden gepresteerd vanaf 01/09/2016 en dienen opgenomen te zijn uiterlijk
31/12/2017 en dit max. 3 uur per week.
De winnaar verbindt er zich toe dienstencheques op eigen naam aan te vragen bij het
uitgiftebedrijf van de dienstencheques. Het maximum aantal dienstencheques die de
winnaar kan gebruiken in het kader van deze wedstrijd is 144. Alle uren die onder het
bestek van deze wedstrijd vallen, dienen opgenomen te worden in de voorziene
periode. Om van de prijs te kunnen genieten, dient de winnaar met Puuur een
overeenkomst voor strijkhulp voor 3 uur per week te ondertekenen.
De overeenkomst loopt, na het opnemen van het totaal aantal uren gratis poetshulp,
stilzwijgend verder. Vanaf dit moment gelden de normale tarieven voor poetshulp door
middel van dienstencheques, zoals vermeld in het klantencontract.
Bij weigering van de door Puuur voorgestelde strijkhulp, onmiddellijk bij toewijzing of
in de loop van de periode waarin de prijs geldig is, vervalt het recht op de prijs.
De prijs is gezinsgebonden, niet overdraagbaar of verwisselbaar, noch inwisselbaar
tegen geld. De winnaar verklaart bereid te zijn om mee te werken met bekendmakingsen promo-acties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen
gaan. De winnaar stemt ermee in dat zijn/haar foto zonder enige vergoeding en
ongeacht het medium kan worden gebruikt voor publicitaire en promotionele
doeleinden door de organisator.
Er worden door de organisator geen garanties verstrekt met betrekking tot de prijzen.
Over de ganse duur van deze wedstrijd kan per deelnemer slechts één prijs worden
gewonnen. Meerdere leden van hetzelfde gezin of bewoners van hetzelfde adres,
mogen deelnemen, maar ze kunnen maar één prijs winnen per gezin of per domicilie.
Art. 5 – Bepaling van de winnaars
Aan de deelnemer wordt gevraagd het juiste antwoord te geven op 1 kennisvraag en
een schiftingsvraag te beantwoorden. De 2 deelnemers die de kennisvraag juist
beantwoorden en het dichtst het antwoord op de schiftingsvraag benaderen, zijn de
winnaars.
De winnaars van de wedstrijd zullen individueel per e-mail verwittigd worden. Deze
e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is
geregistreerd. Indien dit niet correct blijkt te zijn, vervalt het recht op de prijs. Indien de
winnaar niet binnen vier weken na ontvangst van de e-mail reageert, vervalt elk recht
op de prijs of enige vergoeding in welke vorm dan ook. Uitslagen en beslissingen van
de organisator zijn bindend en kunnen niet worden aangevochten. Er is geen
mogelijkheid tot correspondentie over de uitslag van de wedstrijd.
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Art. 6 – Overmacht/voorbehoud
Het wedstrijdreglement werd door Peritus Brands, eigenaar van Remy, opgesteld in
samenspraak met Puuur. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of het
wedstrijdreglement te wijzigen indien dit noodzakelijk zou blijken. Hij kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld. Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke
aanvaarding van dit wedstrijdreglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit
reglement zijn voorzien, worden op onafhankelijke wijze en in alle redelijkheid
afgehandeld door de organisator.
In geval van misbruik, misleiding of bedrog, behoudt de organisator zich uitdrukkelijk
het recht voor om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan de
wedstrijd uit te sluiten. Het Belgisch recht is van toepassing op deze wedstrijd, het
wedstrijdreglement en op de overeenkomst die de winnaar en de organisator sluiten.
In geval van geschillen of betwistingen hieromtrent, is enkel de rechtbank van Gent
bevoegd.
Art. 7 – Privacy
Artikel 4 § 1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer is van toepassing op de persoonsgegevens van de deelnemers. De via
het deelnameformulier verzamelde gegevens zullen worden opgenomen in een
gegevensbestand dat ter beschikking wordt gesteld van de organisator en dat door
deze kan worden gebruikt in het kader van commerciële acties. De deelnemer beschikt
op elk moment over het recht om deze gegevens in te kijken, te verbeteren of te laten
schrappen. In geen geval zullen deze gegevens worden overgemaakt of ter
beschikking worden gesteld van derde partijen.
Art. 8 - Slotbepalingen
Elke klacht in verband met de wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de
30 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd het adres van de organisator
Puuur cvba, Remylaan 4B, 3018 Wijgmaal. Klachten ingediend buiten de termijn of die
niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

Laatst gewijzigd op: 14/04/2016
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