
Chiquita Zomer promotie
 

OFFICIAL RULES: 
1. De promotie is bestemd voor Nederlandse en Belgische ingezetenen, met uitzondering van medewerkers van 

Chiquita Europe BV (“de Promotor”) en hun familie, hun vertegenwoordigers of iemand anders die beroepsmatig 
een relatie heeft met het wedstrijdbestuur. 

2. Alle Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, bevestigen Deelnemers 
dat ze 18 jaar of ouder zijn.  

3. Er is geen aankoop nodig om deel te nemen. Deelname is gratis. De winkans hangt samen met het aantal geldige 
deelnames dat is ontvangen. 

4. De looptijd van de Wedstrijd is van 6.07.2020 om 9.00 uur s’ochtends tot 16.08.2020 om 17.00 uur in de middag 
CET, (de “Looptijd van de wedstrijd"). Inzendingen na deze datum worden niet aanvaard. 

5. Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat de Deelnemer volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze 
officiële regels en garandeert hij/zij dat zijn/haar inzending voldoet aan alle vereisten zoals uiteengezet in de 
Officiële regels en de beslissingen van de Promotor.   

6. Een internetverbinding is nodig om deel te kunnen nemen. 
7. Om deel te nemen, moeten Deelnemers, gedurende de looptijd van de wedstrijd: 

a. Neem een deelnamekaart met een unieke code waarmee de deelnemer één keer kan deelnemen aan 
de actie, zoals hieronder beschreven. De deelnamekaart kan zich bevinden op de verkooppunten die 
deelnemen aan deze promotie (de "winkels"); 

b. Ga naar de volgende website: www.chiquita.nl/zomeractie; 
c. Lees en accepteer deze voorwaarden; 
d. Beantwoord allereerst de quizvraag correct – Een correct antwoord geeft toegang tot het deelname 

formulier; 
e. Vul het online formulier in met de gevraagde informatie (naam, adres, telefoonnummer en e-mail); 
f. Klik op “verzenden”  
g. Per winkel wordt willekeurig 1 winnaar gekozen uit de gekwalificeerde inzendingen die de vraag correct 

hebben beantwoord en deze instructies correct hebben gevolgd. 
h. Elke deelnemer mag slechts één prijs winnen. 
i. Er zullen in totaal 500 prijzen worden verdeeld over de winkels, die zullen bestaan uit: 1 Chiquita 

softybag nylon  
8. De promotie wordt aangekondigd via de volgende kanalen: 

a. Deelnemende Chiquita winkels  
b. Chiquita-website www.chiquita.nl; 
c. de digitale campagne op Chiquita's sociale profielen op Facebook en Instagram, door middel van banners 

en online advertenties. 
9. Prijzen:  500x 1 Chiquita softybag nylon, waarde €89,-  De vermelde geschatte waarde is bij benadering en kan 

verschillen op het moment van toekenning van de prijs.  
10. Er worden geen contant geld of alternatieven voor prijzen aangeboden, zowel in het geheel als deels. Alle prijzen 

worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en de Promotor behoudt zich het recht voor een 
prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde. 

11. Alle inzendingen moeten rechtstreeks worden gedaan door de persoon die meedoet aan de actie. Inzendingen 
die online zijn gedaan via methoden als macro's, een script of het gebruik van geautomatiseerde apparaten of 
processen of elke poging om een code meer dan eens in te voeren, zijn niet toegestaan, en al dergelijke 
inzendingen en inzendingen worden gediskwalificeerd. 

12. Inzendingen moeten worden gedaan door de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat op het 
moment van inschrijving is opgegeven. "Geautoriseerde accounthouder" wordt gedefinieerd als de natuurlijke 
persoon die aan een e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, online serviceprovider, 
internetdomeineigenaar of andere persoon of organisatie (bijv. Bedrijf, onderwijsinstelling, enz.) die 
verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het opgegeven 
e-mailadres. 

13. De Promotor behoudt zich het recht voor om de informatie van een Deelnemer te verifiëren. 
14. Inzendingen mogen, naar eigen goeddunken van de Promotor, geen obscene, provocerende, lasterlijke, seksueel 

expliciete of anderszins aanstootgevende of ongepaste inhoud bevatten. De Promotor behoudt zich het recht 
voor om naar eigen goeddunken Deelnemers te diskwalificeren wiens gedrag in strijd is met de geest van deze 



officiële regels of de bedoeling van de promotie, en om alle inzendingen op basis van dergelijk gedrag ongeldig 
te verklaren. 

15. De Promotor is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige toegangsinformatie, ongeacht of deze is 
veroorzaakt door internetgebruikers of door een van de apparatuur of programma's die is geassocieerd met of 
wordt gebruikt in de promotie of door enige technische of menselijke fout die kan optreden bij de verwerking 
of verzending van de inzendingen. De Promotor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten, 
weglatingen, onderbrekingen, schrapping, diefstal of vernietiging, of onbevoegde toegang tot of wijziging van 
inzendingen. 

16. Tenzij onvoorziene vertragingen in de levering die verband houden met de huidige COVID-19-noodsituatie, 
ontvangen winnaars hun prijs per post binnen 90 dagen na het einde van de promotietermijn. 

17. Voor de toepassing van deze officiële regels wordt de Deelnemer geacht het verzoek of de kennisgeving van de 
Promotor te hebben ontvangen, (a) in het geval dat de Promotor het verzoek per post verzendt, vijf werkdagen 
nadat het verzoek door de Promotor is verzonden. , of (b) in het geval dat de Promotor het verzoek per e-mail 
verzendt, op de dag dat de e-mail door de Promotor is verzonden. 

18. Beperkte aansprakelijkheid: Deelnemers gaan ermee akkoord dat de Promotor niet aansprakelijk is jegens 
Deelnemers of derden voor materiële en/of juridische tekortkomingen in de prijzen en/of voor eventuele schade 
die voortvloeit uit prijzen of de promotie of daarmee verband houdende zaken. Door deel te nemen, erkennen 
Deelnemers dat, in het geval ze een prijs winnen, de Promotor niet verantwoordelijk is voor enig letsel of schade 
die voortvloeit uit het gebruik ervan. De aansprakelijkheid van de Promotor is beperkt tot schade veroorzaakt 
door hemzelf of een van de plaatsvervangende agenten, opzettelijk of door grove nalatigheid of veroorzaakt 
door de schending van wezenlijke verplichtingen. Dit is niet van toepassing bij levensverlies, 
gezondheidsaantasting of lichamelijke verwondingen. 

19. De personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van persoonlijke gegevens zijn Chiquita Brands 
International Sarl (Controller), La Tuilière 16 1163 Etoy, Zwitserland en Chiquita Europe B.V. (Joint Controller), 
Franklinweg 35, 4207 HX Gorinchem, Nederland. De persoonsgegevens van Deelnemers worden uitsluitend 
verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de doeleinden van deze Promotie. Na beëindiging van de Promotie 
worden alle persoonsgegevens verwijderd en niet langer opgeslagen. Een overdracht van persoonsgegevens aan 
derden is uitgesloten, tenzij dit gedaan wordt voor de uitvoering van de Promotie of voor de verzending van de 
prijzen. Neem voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming contact op met: privacy@chiquita.com. 

20. Door deelname gaan Deelnemers akkoord met het verzamelen, verwerken en opslaan van hun persoonlijke 
gegevens in de voornoemde voorwaarden.  

21. Deze Officiële regels zijn onderhevig aan de Nederlandse wet. Indien een bepaling in deze voorwaarden ongeldig 
is of wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van alle overige bepalingen van deze voorwaarden. 

22. Een gedrukt exemplaar van de Officiële regels kan schriftelijk worden aangevraagd bij de Promotor (u dient bij 
deze brief een geadresseerde, gefrankeerde retourenvelop te voegen). 

23. De Promotor behoudt zich het recht voor om de officiële regels te beëindigen, wijzigen of opschorten 
zonder voorafgaande kennisgeving. 

 
Promotor: Chiquita Europe B.V., Franklinweg 35, 4207 HX Gorinchem, Nederland. 

 
 
 
 
 


