Reglement van de wedstrijd Ricard: “Win jouw Ricard terras”
Artikel 1 - Organisator
De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel
organiseert de wedstrijd ‘Win jouw Ricard terras’ zonder aankoopverplichting de welke begint
op 21 mei 2012 en eindigt op 31 juli 2012.

Artikel 2 - Deelnemers
De deelname aan deze wedstrijd is gratis, zonder aankoopverplichting, onder voorbehoud van
eventuele normale communicatiekosten. Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar
bereikt heeft met een vaste verblijfplaats in België, mag deelnemen; met uitzondering van de
werknemers van de organisator en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van huidige wedstrijd.
De deelname is persoonlijk en kan in geen geval overgedragen worden aan derden. Elke poging
tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.
Artikel 3 - Werking
Om geldig deel te nemen moet : de deelnemer via het deelnemingsformulier in de deelnemende
winkels van Carrefour, Carrefour Planet, Carrefour Market antwoorden op de volgende vragen:
1. Hoofdvraag
Welke verjaardag viert Ricard in 2012?
2. Schiftingsvraag
Hoe lang doet de ober erover om 12 Ricard glazen met Ricard te bereiden (2cl Ricard, 10cl water
en 2 ijsblokjes)
De wedstrijd, zonder aankoopverplichting, begint op 21 mei 2012 om 9u en wordt afgesloten op
31 juli 2012 om 23.59u.
Vul het deelnemingsformulier volledig en leesbaar in en stuur deze vervolgens op naar het
volgende adres : AIR – Wedstrijd Ricard, Tweestationsstraat 122, 1070 Brussel.
Zullen enkel beschouwd worden als geldig: de deelnemingsformulieren die voor 31 juli 2012 om
middernacht verstuurd worden (de poststempel geldt als bewijs) en waarin duidelijk leesbaar de
naam, voornaam, adres en e-mail adres van de deelnemer zijn ingevuld. Maximum 1 deelname
per persoon is toegestaan.
Artikel 4 - Modaliteiten voor deelname
De deelname is enkel mogelijk met het deelnemingsformulier. Enkel originele antwoordkaarten
worden aanvaard, kopieën en afschriften zullen niet aanvaard worden. De antwoordkaart moet
voor 31 juli 2012 om middernacht verstuurd zijn aan het volgende adres : AIR – Wedstrijd Ricard,
Tweestationsstraat 122, 1070 Brussel (maximaal 1 deelnemingsformulier per persoon- Indien
een deelnemer meerdere formulieren opstuurt dan zal de organisator slechts rekening houden
met het eerste formulier dat hij heeft ontvangen).
De wedstrijd vindt uitsluitend plaats in België.
De deelnemingsformulieren/ gegevens blijven eigendom van de organisator.
De winnaars zullen persoonlijk per electronische post verwittigd worden om hun prijs in
ontvangst te nemen.

Artikel 5 - Winnaars
De winnaars zijn diegene die correct geantwoord hebben op de hoofdvraag en wiens antwoord
op de schiftingsvraag het juiste antwoord het dichtst benadert. Het dichtste cijfer boven het
correcte antwoord heeft voorrang op het dichtste cijfer onder het correcte antwoord. In geval
van ex-aequo zal het chronologisch eerst geregistreerde antwoord in aanmerking worden
genomen. Indien er dan toch nog meerdere gelijke antwoorden zouden zijn, zal er een trekking
plaatsvinden die de winnaar zal aanduiden.
Er zijn in totaal 23 prijzen, er zullen 23 winnaars zijn.
De winnaar zal per email door het agentschap AIR gecontacteerd worden. Hij zal ook alle nuttige
informatie krijgen over het in ontvangst nemen van zijn prijs.
De winnaar dient zich te schikken naar het reglement. Indien zou blijken dat de identiteit
vermeld op het deelnemingsformulier verdacht is of dat deze niet beantwoordt aan de criteria
van dit reglement, dan zal de prijs niet toegekend worden en blijft hij eigendom van PERNOD
RICARD BELGIUM of zal hij toegekend worden aan de volgende winnaar.
Hetzelfde geldt indien de mail die de winnaar verwittigt, onbeantwoord blijft 1 maand na
verzending van deze mail.
De organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te
overhandigen, en om gebruik te maken van hun namen, van de omschreven momenten, evenals
van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijs, voor promotionele doeleinden,
zonder dat enige vergoeding kan geëist worden door de winnaars .
Artikel 6 - Prijs
Er zijn in totaal 23 prijzen, er zullen 23 winnaars zijn. De prijzen bestaan uit:
1e prijzen (3 winnaars): 1 Ricard terras (1 terras = 1 tafel, 4 stoelen en 1 mega parasol)
2e prijzen (20 winnaars): 1 Ricard parasol
Per fysieke persoon en per gezin (= bewoners van hetzelfde adres) wordt er slechts één prijs
aangeboden en kan er slechts één prijs gewonnen worden.

De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld, niet
uitbreidbaar noch aanpasbaar. Bij verlies of verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum worden
de prijzen niet vervangen.
In geval van overmacht dat voor de organisator het verschaffen van de voorziene prijs
verhindert, behoudt de organisator zich het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een
soortgelijke prijs van een soortgelijke waarde.
Artikel 7 - Verantwoordelijkheden
Louter door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of
beperking alle bepalingen van het reglement, evenals elke beslissing die de organisator kan
nemen.
In geval van betwisting zullen de deelnemers zich neerleggen bij de beslissing van de organisator
die bindend is en waartegen geen beroep mogelijk is. De organisator behoudt zich het recht voor
om klacht neer te leggen tegen iedereen die probeert bedrog te plegen.
Bovendien zal elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, evenals elke poging hiertoe
en / of ernstig vermoeden hiervan, aanleiding geven tot uitsluiting of diskwalificatie.
De winnaar gebruikt zijn prijs op eigen verantwoordelijkheid en ontslaat PERNOD RICARD
BELGIUM en de organisator van de wedstrijd van elke verantwoordelijkheid.
Artikel 8 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit te laten controleren en te laten
nagaan of de adresgegevens overeenstemmen met die op hun identiteitskaart. Elke valse
verklaring met betrekking tot identiteit of thuisadres leidt tot een onmiddellijke schrapping van
de deelnemer.
De organisator handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/1992). Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de
deelnemer de toestemming zijn persoonsgegevens, bekomen door deelname aan de wedstrijd,
te registreren in de bestanden van PERNOD RICARD BELGIUM. Deze gegevens zullen dienen om
de wedstrijd te beheren en de winnaar(s) te identificeren. Deze behoudt zich het recht voor om
deze gegevens in de toekomst te gebruiken voor informatieve doeleinden met betrekking tot
producten, diensten en initiatieven van PERNOD RICARD BELGIUM tenzij de deelnemer zich
hiertegen verzet heeft door het daarvoor bestemde vakje op het deelnemingsformulier niet aan
te kruisen.
Conform de wet, kan de deelnemer zijn gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de
gegevensbank. De aanvraag dient te gebeuren door aangetekende brief aan: PERNOD RICARD
BELGIUM N.V., ‘Win jouw Ricard terras’, Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel.
De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd,
aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder
registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

Artikel 9 - Reglement

Het volledige reglement van deze wedstrijd kan worden geraadpleegd op de website
www.pernod-ricard-belgium.com
PERNOD RICARD BELGIUM behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen, te verlengen
of ze zelfs volledig te annuleren omwille van gebeurtenissen die totaal buiten hun wil liggen.
Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de speler onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit
reglement.
Uitgezonderd voor de gevallen voorzien in artikel 3, 5, 6 en 8, zal er over deze wedstrijd geen
briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties
plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan. Bijgevolg zullen er onder
andere geen lijst van de winnaar(s) noch de juiste antwoorden op de vragen medegedeeld
worden.
De deelnemers die een kopie van het volledige reglement wensen te ontvangen dienen bij hun
aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar
PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Reglement ‘Win jouw Ricard terras’, Terhulpsesteenweg 130b1,
1000 Brussel.
Artikel 10 : Aansprakelijkheid
De organisator, en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap, zullen niet
aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van
deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd, of de gewonnen prijzen niet, geheel of
gedeeltelijk, uitgevoerd zou kunnen worden. De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het
recht voor de actie, haar verloop of de prijs te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit rechtvaardigen. Hij kan niet aansprakelijk gesteld
worden indien, als gevolg van omstandigheden buiten zijn wil om, de wedstrijd zou moeten
worden onderbroken,of de uitreiking van de prijs uitgesteld of geannuleerd wordt.
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei
aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Aldus
sluit de organisator onder andere zijn aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de
(tele)communicatie (bijvoorbeeld wegens technische problemen, verlies of vertraging bij de
post, …) en voor drukfouten.
In voorkomend geval kan de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor het goede
verloop van de toegewezen prijs. De deelnemer zal, indien nodig, zich moeten wenden tot de
producent om herstelling te bekomen in het kader van de waarborg die zou kunnen toegestaan
worden door de producent of door de organisator van het evenement.
Artikel 11 - Bevoegdheid
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van
betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van
deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De eventuele nietigheid van een bepaling van huidig reglement zal de geldigheid van de andere
bepalingen niet aantasten.
De opschriften van de artikelen van dit reglement zijn enkel bestemd voor de leesbaarheid. In
geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid, zullen zij niet van invloed zijn op de uitleg die aan
de bepalingen van dit reglement gegeven dient te worden.
Deze wedstrijd en alle vragen aangaande de interpretatie van dit reglement zijn onderworpen
aan de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen behoren tot de bevoegdheid van de
Rechtbanken van het arrondissement Brussel.

