
Wedstrijdreglement 

‘LEONIDAS – Asterix 60 jaar’ 

Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Leonidas – Asterix 60 jaar’-wedstrijd (hierna de 

‘wedstrijd’) van de nv Confiserie Leonidas, met maatschappelijke zetel in 1070 Brussel (België), Jules 
Graindorlaan 41-43, RPR Brussel - BE 0407.824.919 (hierna ‘Leonidas’). De wedstrijdvoorwaarden zijn 
te verkrijgen bij de consumentenservice van Leonidas en zijn tevens te raadplegen op 
www.leonidas.com (hierna ‘de wedstrijdwebsite’). 

2. Leonidas behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, 
bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, 
zonder dat Leonidas daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de 
deelnemers. Alle wijzigingen of aanpassingen in de wedstrijdvoorwaarden en stopzetting of wijziging van 
de wedstrijd zullen door Leonidas bekend worden gemaakt via de wedstrijdwebsite. De 
wedstrijdvoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de wedstrijd niet ten nadele van de deelnemers 
worden gewijzigd. 

3. Leonidas kan een deelname opschorten of annuleren in geval van vaststelling van verdacht gedrag. 
Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van dit 
reglement, veelvuldige accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd 
antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op 
basis van dezelfde identificatie/hetzelfde geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de 
servers enz. 

Deelname 
4. Deelname aan de wedstrijd is gratis. 
5. Medewerkers van Leonidas, anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd alsook 

hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs. 
6. Per persoon kan maximaal 1 keer worden deelgenomen 
7. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de 

wedstrijdvoorwaarden zoals in dit document beschreven. 
8. Deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder). 
9. Deze wedstrijd vindt enkel plaats op het Belgisch en Frans grondgebied. Deze wedstrijd staat open voor 

elke natuurlijke persoon die in België of Frankrijk is gedomicilieerd en er woont. 

De wedstrijd 
10. De wedstrijd loopt van 10/10/2019 om 9u tot 31/10/2019 om 23u59. 

11. Om deel te nemen aan deze wedstrijd, moeten de deelnemers: 
a. het totale gewicht van de chocoladeketel, inclusief de Asterix-chocolademunten, raden. 

De visual van de ketel is beschikbaar op de website van Leonidas en in het echt (chocoladeketel 
gevuld met Asterix- chocolademunten) in het Leonidasfiliaal in de Boterstraat 34-36 te 1000 Brussel 
(België); 

b. het inschrijfformulier invullen dat beschikbaar is op de wedstrijdwebsite (naam, voornaam, e-
mailadres, geboortedatum, volledig postadres, taal, land) en instemmen met de 
wedstrijdvoorwaarden die in dit document worden uiteengezet. 

12. Alleen geldig geregistreerde deelnemers kunnen een prijs winnen. Om een prijs te winnen, moet de 
vraag in artikel 11.a. correct worden beantwoord. Bij een gelijke stand worden de deelnemers die deze 
vraag correct hebben beantwoord gerangschikt volgens de datum en het tijdstip waarop hun antwoord 
ingediend werd, waarbij de deelnemers die hun formulier het eerst hebben ingediend als winnaars 
worden aangewezen. De all-inverblijven worden eerst toegekend, daarna de toegangstickets voor vier 
personen. 

13. Indien er niet voldoende deelnemers zijn die de in artikel 11.a bedoelde vraag correct hebben 
beantwoord, zullen de deelnemers van wie het antwoord het dichtst bij het juiste antwoord komt, als 
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winnaars worden aangewezen. Bij een gelijke stand worden deze deelnemers gerangschikt volgens de 
datum en het tijdstip waarop hun antwoord ingediend werd, waarbij de deelnemers die hun formulier het 
eerst hebben ingediend als winnaars worden aangewezen. De all-inverblijven worden eerst toegekend, 
daarna de sets van vier toegangstickets. 

14. Op verzoek van een deelnemer zal Leonidas uitleggen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft 
plaatsgevonden. 

15. De winnaars zullen via e-mail op de hoogte worden gebracht. 
16. De winnaars hebben tot 06/11/2019 om 23u59 u. de tijd om hun prijs te claimen. Na die termijn behoudt 

Leonidas zich het recht voor om het recht van de winnaar om deze prijs te claimen te annuleren en een 
andere winnaar aan te wijzen. 

17. De prijs zal uiterlijk op 08/11/2019 via de post worden verstuurd naar het door de deelnemers 
meegedeelde postadres. Enkel winnaars worden ingelicht over het resultaat. 

18. Per persoon wordt maximaal één prijs toegekend. 

Prijzen 
19. In deze wedstrijd worden de volgende prijzen toegekend: 3 all-inverblijven voor vier personen en 70 x 4 

individuele tickets (volwassene of kind) voor het Parc Astérix in Plailly in Frankrijk. De verblijven zijn geldig 
tot 04/01/2020 en de individuele tickets tot 05/01/2020, afhankelijk van de beschikbaarheid en de 
openingstijden van het park (te raadplegen op www.parcasterix.fr), met uitzondering van 
zaterdagavonden*, dagen voorafgaand aan feestdagen*, feestdagen* (* alleen voor verblijven), nocturnes, 
speciale evenementen en met uitzondering van de dagen en avonden van 30, 31 oktober, 1 en 2 november 
2019. 

20. De verblijven omvatten twee opeenvolgende dagen toegang tot het Parc Astérix, 1 overnachting in een 
hotel** in een familiekamer (**Hotel Les Trois Hiboux of La Cité Suspendue, onder voorbehoud van 
beschikbaarheid), 1 ontbijt per persoon (max. 4 personen), 1 dinerbuffet exclusief drank per persoon 
(max. 4 personen) en de hotelparking. 

21. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of in natura. Elk verblijf 
dat op het einde van de geldigheid ervan niet werd gebruikt is definitief verloren. De periode kan niet 
worden verlengd. 

22. In geval van poging tot fraude of valsspelen heeft Leonidas de mogelijkheid om de prijs, die krachtens 
deze wedstrijd werd toegekend, opnieuw in het spel te brengen. De winnaar kan dan geen aanspraak 
meer maken op enig voordeel van welke aard dan ook. 

23. Leonidas neemt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de toe te kennen 
prijs ten laste. 

Privacy 
24. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Leonidas kan 

deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, de eventuele toestemming van een derde en 
bewijs van geldige inschrijving op het door hen opgegeven domicilieadres. Deelnemers die onjuiste 
persoonsgegevens meedelen, komen niet in aanmerking voor het toekennen van de prijzen. 

25. Deelnemers aanvaarden dat (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze wedstrijd 
worden opgeslagen en verwerkt door Leonidas met inachtneming van de privacyverklaring van 
Leonidas, zoals vermeld op de wedstrijdwebsite. 

26. De door de deelnemer in verband met de wedstrijd aan Leonidas verstrekte persoonsgegevens worden 
opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de 
Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming – AVG). Dit bestand zal door Leonidas in het kader van deze 
wedstrijd gebruikt worden. Deelnemers hebben het recht op inzage, verbetering en wissing van deze 
gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door via e-mail contact op te nemen met Leonidas op 
privacy@leonidas.be. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van 
de wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt geannuleerd, aangezien men 
zonder registratie niet in de lijst van deelnemers kan worden opgenomen. De deelnemer kan, als hij dat 
wenst, in de toekomst per e-mail informatie ontvangen over de producten en/of aanbiedingen van 
Leonidas door het betreffende vakje op de wedstrijdwebsite aan te vinken. 



27. Het antwoordformulier biedt de deelnemers de mogelijkheid om Leonidas toestemming te geven hun 
persoonsgegevens te bewaren voor marketingdoeleinden. De persoonsgegevens van deelnemers die 
hier niet uitdrukkelijk mee instemmen, zullen na afloop van de wedstrijd worden verwijderd. 

Aansprakelijkheid 
28. Leonidas en de met haar verbonden vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend 

uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de wedstrijdwebsite of enige 
hieraan gelinkte site, tenzij deze schade te wijten is aan grove schuld of opzet van Leonidas. 

29. Leonidas is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele 
indirecte schade gelinkt aan de wedstrijd. Leonidas draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake 
ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook die uit de wedstrijd, 
een promotie, de toekenning of de ontvangst van de prijzen voortvloeien. Leonidas is niet aansprakelijk 
voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. De documenten zijn dus onder voorbehoud 
van wijzigingen, type- en zetfouten. Leonidas is evenmin aansprakelijk in geval van technische storingen 
en/of vertragingen bij de ontvangst van de inzendingen. 

Slotbepalingen 
30. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere 

documenten op de wedstrijdwebsite zijn eigendom van Leonidas. De inhoud van deze wedstrijd mag niet 
geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van 
Leonidas. 

31. Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de 
wedstrijdvoorwaarden of de deelname aan de wedstrijd worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Brussel. 

32. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de wedstrijd of vragen over de verwerking 
van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Leonidas: 
a. per telefoon op het nummer: + 32 2 522 19 57 
b. per brief op het adres: nv Confiserie Leonidas, Jules Graindorlaan 41-43, 1070 Brussel, België 
c. via het online contactformulier op de website: www.leonidas.com 

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de 
desbetreffende Leonidasafdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u 
contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per e-mail) 
antwoord. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een reactie. 

Opgesteld op 18/09/2019
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