
 

 
 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN 
“DUVEL REISTAS” 

 
Deze regels zijn van toepassing op de ‘Duvel Reistas’ wedstrijd die georganiseerd wordt door 
DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58, 
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder 
ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd "Duvel“. 
 
Artikel 1 - Duur 
1.1 Deze wedstrijd zal beginnen op 7 juni 2019 en zal eindigen op 14 juli 2019 om 23u59. Dit is 

een tijdelijke campagne met aankoopverplichting. 
 
1.2 De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven 

wordt in Artikel 5 hieronder. 
 
Artikel 2 – Deelnemers  
 
2.1 De wedstrijd staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is en die domicilie heeft in 

België, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden. Duvel 
behoudt zich het recht voor om een kopie van het identiteitsbewijs te vragen indien er redelijke 
twijfel bestaat over de werkelijke identiteit van de deelnemer. Duvel zal de aldus verworven 
persoonsgegevens louter en alleen verwerken teneinde de identiteit van deelnemer te 
verifiëren en zal vervolgens onmiddellijk overgaan tot verwijdering van deze 
persoonsgegevens. 

 
2.2 De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers en 

consultants van Duvel of bedrijven die verbonden zijn aan Duvel en hun marketingadviseurs, 
evenals hun respectievelijke familieleden tot in de tweede graad die op hetzelfde adres 
verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de 
organisatie van deze wedstrijd. 

 
Artikel 3 – Fraude  
In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Duvel zich uitdrukkelijk het recht voor om de 
betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere Duvel wedstrijden. 
 
Artikel 4 – Prijzen  
4.1 De prijzen van de wedstrijd zijn: 

- Hoofdprijzen: 447 kwalitatieve lederen reistassen 
- Troostprijzen: 11900 flesjes Duvel Tripel Hop  

 



 

 
 
4.2 De prijzen ligt vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde 

ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Duvel zal geen verzoeken van 
prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden. 

 
4.3 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking 

van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs en zal deze prijs niet toegewezen aan een 
andere deelnemer 

 
Artikel 5 - Wedstrijd 
5.1. 447 deelnemers kunnen de hoofdprijs winnen en 11900 deelnemers kunnen de troostprijs 
winnen volgens deze wedstrijdformule: 

 
De consument krijgt door de gelijktijdige aankoop van één van de volgende combinaties: 
 
- Minimaal 2 clips Duvel (2x (6 x 33 CL)) en 1 clip Duvel Tripel Hop (4 x 33 cl); 
- Minimaal 2 clips Duvel Tripel Hop (2x (4 x 33 cl)) en 1 clip Duvel Tripel Hop (4 x 33 cl),  of  
- Minimaal 1 clip Duvel (6 x 33 cl) en 1 clip Duvel Tripel Hop (4 x 33 cl)  
 
aan de kassa één kraslot. Het kraslot is voorzien van een meerkeuzevraag en een krasvak. 
Indien de consument de meerkeuzevraag  “Uit welke kleurencombinatie bestaat het Prik&Tik-
logo?” correct beantwoordt, ontvangt hij de prijs die getoond wordt na het wegkrassen van de 
krasvak-coating. 

 
Artikel 6 – Bijzondere voorwaarden 
6.1  De aankoop van één der combinaties vermeld onder artikel 5.1., dient exclusief te geschieden 

in een Prik&Tik winkel. Raadpleeg https://www.prikentik.be/winkels om Prik&Tik winkels te 
vinden. Er ontstaat geen recht op deelname ingeval van een overeenkomst op afstand. 
 

6.2 De prijs kan alleen overhandigd en dus door de deelnemer ontvangen worden in de Prik&Tik 
winkel van 7 juni t.e.m. 14 juli 2019. Erna vervalt van rechtswege enig recht op de prijs. 

 
6.3 Prijzen worden alleen overhandigd zolang als de voorraad in de Prik&Tik winkel van aankoop 

strekt. 
 

6.4 De Wedstrijd is niet cumuleerbaar met dezelfde of enige andere wedstrijd, actie, korting, premie 
of voorwaarde van de Organisator. 

 
6.5 Deelname aan de Wedstrijd is enkel toegestaan door gebruik te maken van het kraslot dat 

overhandigd wordt na de aankoop in een Prik&Tik winkel en door het juiste antwoord op de 
vraag aan te vinken. 

 



 

 
 
6.6 Uitsluiting van de Wedstrijd heeft als gevolg dat elke verdere toekomstige deelname uitgesloten 

zal zijn. 
 

6.7 Afbeeldingen van prijzen in de communicatie over de Wedstrijd zijn louter decoratieve en dus 
geen bindende elementen in die communicatie. De Organisator is niet verplicht een identieke 
prijs -zoals getoond in de Wedstrijd communicatie- aan de winnaar te verschaffen.  
 

Artikel 7 – Communicatie  
Er zal geen enkele communicatie zijn over de wedstrijd naast de deelname zelf, noch per brief, 
noch per telefoon of e-mail. 
 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid  
8.1 Duvel, de werknemers ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, 

onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van 
welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de 
deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs. 

 
8.2 Deelnemen aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de 

beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot technische prestatie, het risico 
op storingen en, meer algemeen gezien, de risico’s die verbonden zijn met elke verbinding met 
en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde details tegen 
mogelijke omleidingen en de risico’s op besmetting met virussen die mogelijk aanwezig zijn in 
het netwerk. Duvel, de werknemers ervan, of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd 
kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor fouten 
zoals: 
Fouten bij internetoverdrachten; verkeerde hantering van het internet of de gebruikte software; 
de gevolgen van virussen, bugs, afwijkingen, technische fouten; of alle fouten aan technische 
hardware of software. Voorgaande opsomming is niet uitputtend. 

 
8.3 Duvel kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks 

of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even welke 
storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke 
reden. Dit is eveneens van toepassing op elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade 
die kan voortkomen uit een verbinding met de site. Alle deelnemers moeten de nodige 
voorzorgsmaatregelen nemen om hun persoonlijke details en software programma’s op hun 
computer te beschermen tegen elke soort besmetting. De deelnemers dragen de volledige 
verantwoordelijkheid voor de verbinding met de Duvel pagina op Facebook en voor de 
deelname aan de wedstrijd. 

 
8.4 Duvel behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, 

in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen 



 

 
 

in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst 
(FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere 
personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.  

 
8.5 Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen (inclusief het 

vredegerecht) en zal uitsluitend door Nederlands recht geregeld worden. 
 
Artikel 9 – Klachten  
Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden. 
 
Artikel 10 – Identificatie  
Alle deelnemers moeten zichzelf identificeren door hun persoonlijke contactgegevens door te 
mailen naar Duvel als zij erom vraagt. De persoonlijke gegevens die ingegeven worden in 
dergelijke mail naar Duvel zullen exclusief en onherroepelijk bepalen wie de handeling tot 
deelname gesteld heeft en bijgevolg de identiteit van de rechtmatige winnaar bepalen. 
 
Artikel 11 – Privacy  
De wettelijke bepalingen ten opzichte van het verwerken van persoonsgegevens zullen van 
toepassing zijn. Alle details die door de deelnemers verstrekt worden bij deelname aan deze 
wedstrijd zullen verwerkt worden door DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 
2870 Puurs, Breendonkdorp 58. 

Deze details zullen enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden: 
- Verwerking van de wedstrijddeelname; 
- Contact opnemen met de winnaars; 

 
Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de 
inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de 
organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. 
 


