
Chiquita Fietscampagne 
 

OFFICIËLE RICHTLIJNEN: 
1. Promotie bedoeld voor personen woonachtig te België, behalve (de gezinsleden van) werknemers van 

Chiquita Europe B.V. Belgian Branch Office (‘de Promotor’), zijn distributeurs, agenten of anderen die 
professioneel betrokken zijn bij de organisatie van de Promotie. 

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

3. Er is geen aankoopverplichting. Deelnemen is gratis.  
4. De Promotie gaat van start op 19.10.2020 om 09.00 uur en wordt afgesloten op 30.11.2020 om 17.00 

uur CET (de ‘Promotieduur’). Hierna worden geen deelnames aan de Promotie meer aanvaard. 
5. Door deel te nemen, aanvaardt en stemt elke Deelnemer onvoorwaardelijk in met deze Officiële 

Richtlijnen en garandeert hij/zij dat zijn/haar deelname voldoet aan alle vereisten uit de Officiële 
Richtlijnen en de beslissingen van de Promotor.  

6. Voor deelname is toegang tot het internet nodig.  
7. Om deel te nemen gedurende de Promotieduur moeten de Deelnemers: 

• surfen naar een van de volgende websites: www.chiquita.nl/fiets of www.chiquita.nl/velo;  
• deze Officiële Richtlijnen lezen en aanvaarden;  
• de vereiste informatie (volledige naam, geboortedatum, volledig adres en e-mail) invullen in 

het onlineformulier;  
• de vraag correct beantwoorden;  
• klikken op deelnemen  

8. Aan het einde van de Promotieduur worden willekeurig 20 winnaars geselecteerd uit alle in 
aanmerking komende Deelnemers die de vraag correct beantwoord en deze instructies nauwgezet 
opgevolgd hebben. 

9. Elke winnaar wint slechts één (1) prijs, ongeacht hoe vaak hij/zij deelgenomen heeft in 
overeenstemming met deze instructies. Wanneer een Deelnemer als winnaar aangeduid wordt, komt 
hij/zij niet meer in aanmerking voor een andere prijs. 

10. Er worden in totaal 20 prijzen uitgereikt, bestaande uit: 
 
 
 

 
11. De geschatte waarde is een benadering en kan verschillen van de waarde op het moment van de 

prijsuitreiking. 
12. De prijs kan volledig noch gedeeltelijk omgeruild worden voor cash of een andere prijs. Alle prijzen 

zijn afhankelijk van de beschikbaarheid, en de Promotor behoudt zich het recht voor om een 
alternatieve prijs van dezelfde of een grotere waarde uit te reiken. 

13. Alle deelnames moeten ingediend worden door de persoon die aan de Promotie deelneemt. 
Onlinedeelnames met behulp van macro’s, een script of het gebruik van geautomatiseerde toestellen 
of processen of pogingen om een code meer dan één keer in te geven worden niet toegestaan, en 
dergelijke Deelnames worden uitgesloten. 

14. Alle deelnames moeten ingediend worden door de bevoegde accounteigenaar van het e-mailadres 
dat bij de deelname opgegeven wordt. De ‘bevoegde accounteigenaar’ is de natuurlijke persoon die 
aan een e-mailadres toegewezen wordt door een internetprovider, een onlinedienstverlener, een 
domeineigenaar of een andere persoon of organisatie (bv. een bedrijf, een onderwijsinstelling ...) die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van e-mailadressen van het domein dat gelinkt is aan het 
opgegeven e-mailadres.  

15. De Promotor behoudt zich het recht voor om de gegevens van de Deelnemers te verifiëren. 
16. Deelnames mogen geen informatie bevatten die, volgens de Promotor, obsceen, uitdagend, lasterlijk, 

seksueel of op andere wijze aanstootgevend of ongepast is. De Promotor behoudt zich het recht voor 

Prijs Geschatte waarde 
Fiets Veloretti 400 euro 



om, naar eigen goeddunken, een Deelnemer uit te sluiten indien zijn/haar gedrag indruist tegen deze 
Officiële Richtlijnen of de intentie van de Promotie, en om alle deelnames op basis van dit gedrag 
nietig te verklaren. 

17. De Promotor is niet aansprakelijk voor onjuiste of onnauwkeurige informatie die verspreid wordt door 
internetgebruikers of de apparatuur of programmering die betrokken zijn bij of gebruikt worden voor 
de Promotie of technische of menselijke fouten die kunnen voorkomen bij de verwerking of 
overdracht van de deelnames. De Promotor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten, 
verzuim, belemmering, verwijdering, diefstal of vernieling, of onbevoegde toegang tot, of wijziging 
van de deelnames.  

18. Behoudens onvoorziene vertragingen vanwege de huidige COVID-19-crisis ontvangen de winnaars 
hun prijzen binnen 90 dagen na het einde van de Promotieduur.  

19. In overeenstemming met deze Officiële Richtlijnen wordt de Deelnemer geacht het verzoek of de 
melding van de Promotor ontvangen te hebben, (a) indien de Promotor het verzoek via de post 
verstuurde, vijf werkdagen nadat de Promotor het verzoek verstuurde, of (b) indien de Promotor het 
verzoek via e-mail verstuurde, op de dag dat de Promotor de e-mail verstuurde. 

20. Beperking van aansprakelijkheid: De Deelnemers stemmen ermee in dat de Promotor niet 
aansprakelijk is ten opzichte van de Deelnemers of derden met betrekking tot materiële en/of 
wettelijke gebreken van de prijzen en/of met betrekking tot schade die veroorzaakt wordt door de 
prijzen of de Promotie of hiermee verband houdt. Door deel te nemen, erkennen de Deelnemers dat 
de Promotor, indien zij een prijs ontvangen, niet verantwoordelijk is voor schade of verwondingen die 
opgelopen worden tijdens het gebruik ervan. De aansprakelijkheid van de Promotor is beperkt tot 
schade die hijzelf of een van de plaatsvervangende agenten met opzet of door grove nalatigheid 
veroorzaakt of die veroorzaakt wordt door een schending van de hoofdverplichtingen. Dit is niet van 
toepassing op schade veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam en/of gezondheid. 

21. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens zijn Chiquita Brands International 
Sarl (Verwerkingsverantwoordelijke), La Tuilière 16, 1163 Etoy, Zwitserland, en Chiquita Europe B.V. 
Belgian Branch Office (Medeverwerkingsverantwoordelijke), Rijksweg 1, 2870 Puurs, België. De 
persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden enkel verzameld, verwerkt en opgeslagen voor het 
doel van de Promotie. Na afloop van de Promotie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd en 
niet langer opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij voor de 
uitvoering van de Promotie of de verzending van de prijzen. Voor vragen in verband met 
gegevensbescherming neemt u contact op via: privacy@chiquita.com. 

22. Door deel te nemen, stemmen de Deelnemers in met de verzameling, verwerking en opslag van hun 
persoonlijke gegevens zoals hierboven vermeld.  

23. Deze Officiële Richtlijnen vallen onder de wetgeving van de woonplaats van de Deelnemers. Indien 
een van deze voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de 
overige voorwaarden. 

24. Een papieren versie van de Officiële Richtlijnen kan schriftelijk aangevraagd worden bij de Promotor 
(bij een dergelijk schrijven moet een geadresseerde en gefrankeerde envelop gevoegd worden). 

25. De Promotor behoudt zich het recht voor om de Promotie of deze Officiële Richtlijnen zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen, annuleren, beëindigen, aan te passen of te schrappen. 

Promotor: Chiquita Europe B.V. Belgian Branch Office, Rijksweg 1, 2870 Puurs, België 
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