
 

 
Reglement wedstrijd Valentijn ‘Win een weekend in Brussel’ 

 
Dit reglement stelt de algemene voorwaarden vast die bij dit spel van kracht zijn. 
 
Artikel 1: Organisatie 
 
1.1. Het hoofdkantoor van Confiserie Leonidas NV, gevestigd op de Jules Graindorlaan 41-43, 1070 Brussel, 
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0407.824.919 en Tayo sprl, met 
maatschappelijke zetel te avenue A. Schattens 20 in 1410 Waterloo, , ingeschreven bij de Kruispuntbank 
van Ondernemingen met het nummer 0867 100 618 (hierna samen "de organisator" genoemd), 
organiseert een spelwedstrijd, gratis en zonder aankoopverplichting, die zich uitsluitend zal afspelen in 
Duisland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Griekenland en Roemenië. 
 
1.2. Deelname aan de Wedstrijd houdt noodzakelijkerwijs in dat de Deelnemer alle bepalingen van het 
Reglement zonder voorbehoud aanvaardt. Het niet naleven van het Reglement door de Deelnemer, 
evenals elke betwisting over de geldigheid, tegenstelbaarheid of toepasbaarheid van een of meer 
bepalingen ervan, leidt automatisch tot de nietigheid van zijn deelname en het verlies van zijn potentiële 
prijs, zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.  
 
Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden 
 
 
2.1. Elk meerderjarig fysiek persoon die uit eigen naam speelt mag deelnemen aan deze wedstrijd. Het 
spel is echter uitgesloten voor personeelsleden van de organisator, personeelsleden van de deelnemende 
winkels en personen en leveranciers die meegewerkt hebben aan de uitwerking van het spel evenals hun 
familieleden in de eerste en tweede graad. 
 
2.2. Deelname is strikt nominatief en de deelnemer mag in geen geval onder meerdere pseudoniemen, met 
meerdere adressen of namens andere deelnemers deelnemen. 
 
2.3. De wedstrijd wordt bekend gemaakt in de deelnemende verkooppunten. Hij wordt ook op de website 
www.leonidas.com en de officiële Facebookpagina van de Organisator 
https://www.facebook.com/Leonidas.Official geplaatst en op de officiële Instagrampagina van de 
Organisator. Het reglement zal beschikbaar zijn op de website www.leonidas.com. 
 
Iedereen, die voldoet aan de voorwaarden die in artikel 2 gesteld zijn mag deelnemen aan de wedstrijd. 
Deze persoon is middels het huidige reglement op de hoogte gebracht dat niet alle Leonidas-winkels 
meedoen met deze wedstrijd. Enkel de winkels die de actie afficheren worden beschouwd als deelnemend. 
 
Artikel 3 
De prijs in elk verkooppunt bestaat uit:  

- een Leonidas Valentijndoosje gevuld met 120 gr chocolade  
 
Alle winnaars van de Valentijnsdoos nemen automatisch deel aan de grote trekking voor de hoofdprijs, 
een weekendje weg in Brussel. 
 
De hoofdprijs voor alle deelnemende Leonidas-winkels (Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Griekenland en Roemenië) is: 
- een ontdekkingsweekend in Brussel voor 2 personen, omvattend: trein- of vliegtickets vanaf een station 
of luchthaven in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Griekenland of Roemenië, 
transfer naar het hotel, 2 overnachtingen in een 4-sterrenhotel, diner in een typisch restaurant in de 
hoofdstad, een rondleiding door Brussel en een bezoek aan het chocoladeatelier in de Leonidas-winkel 
aan de Boterstraat in 1000 Brussel. 
 
Zijn niet inbegrepen in de prijs, en dus te betalen door de winnaars, zijn alle andere uitgaven, die 
hierboven niet zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld (onvolledige lijst) : 
- De brandstofkosten tussen de woonplaats van de winnaar en het station of de luchthaven. 
- Bezoeken die niet in het programma zijn opgenomen 
- Dranken en maaltijden die niet in het programma zijn opgenomen. 
- Drankjes in de minibar, communicatie, pay for view op TV, enz. 
- Souveniraankopen of merchandising 



 

 
De gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild voor hun contante waarde. 
 
 
Artikel 4: modaliteiten van de wedstrijd 
 
De wedstrijd verloopt uitsluitend in de deelnemende verkooppunten via de ter beschikking gestelde 
leaflets van 27/01/2020 tot 09/02/2020. 
 
De deelnemer ontvangt een folder in zijn verkooppunt. 
De deelnemer moet daarna de volgende vraag correct beantwoorden: 
 
Hoeveel hartjes zijn er in het Leonidas-gamma? 
12  8 6 

• Zijn gegevens correct invullen 
• Zijn leaflet volledig ingevuld afgeven aan het onthaal van zijn Leonidas-winkel 

 
Artikel 5: aanwijzing van de winnaars 
 
5.1. De verantwoordelijke van de Leonidas-winkel (die indien nodig voor het Leonidas Valentijndoosje een 
trekking heeft uitgevoerd onder de deelnemers die hun leaflet in zijn winkel hebben achtergelaten en die 
de vraag correct hebben beantwoord) zal de winnaar van het doosje van zijn winkel persoonlijk opbellen 
tegen ten laatste 11/02/2020. 
De naam van de winnaar wordt eveneens uitgehangen in het verkooppunt tot 16/02/2020. De prijzen 
worden niet verzonden. De winnaars van een doosje moeten hun prijs komen ophalen op een met de 
winkelverantwoordelijke overeengekomen datum (binnen de 2 weken), en daarbij hun identiteitskaart of 
een ander identiteitsbewijs voorleggen. 
 
De deelnemers kunnen meerdere keren meespelen, maar er kan slechts een winnaar per gezin en per 
deelnemend verkooppunt zijn. 
De winnaars van het doosje nemen automatisch deel aan de trekking voor de hoofdprijs. Het bedrijf Tayo 
zal de trekking van de hoofdprijs als volgt uitvoeren: 
 
Tayo zal overgaan tot de trekking van één winkel onder alle deelnemende winkels. Tayo zal de 
geselecteerde winkel telefonisch bellen om de contactgegevens van de winnaar van de Leonidas 
Valentijnsdoos te achterhalen. 
Tayo zal vervolgens de winnaar van de doos bellen om hem te laten weten dat hij een weekendje weg in 
Brussel voor 2 personen heeft gewonnen. 
 
5.2. De winnaars van het weekend in Brussel worden dus persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht 
door het bedrijf Tayo, dat samen met hen de modaliteiten voor het verkrijgen en genieten van hun prijs zal 
bepalen. 
De winnaars hebben een periode van 8 dagen vanaf de dag van de telefonische kennisgeving van hun prijs 
om per e-mail aan de organisator te bevestigen dat zij de prijs willen ontvangen.  
Indien de winnaar de Organisator niet binnen deze termijn op de hoogte stelt, wordt de prijs automatisch 
geacht te zijn geweigerd en wordt er een nieuwe winnaar getrokken. 
 
5.3. De winnaars dienen zich aan het reglement te houden. Als blijkt dat een van de deelnemers zich niet 
aan de voorwaarden van dit reglement heeft gehouden, dan wordt de prijs niet toegekend en wordt hij 
aan een andere deelnemer uitgedeeld. 
 
Er is op internet een kopie van dit reglement beschikbaar op www.leonidas.com 
Met uitzondering van het bekendmaken van dit reglement en van de correspondentie met de winnaars 
wordt er geen enkele brief, e-mail, fax of telefonische oproep inzake deze wedstrijd beantwoord. 
Bovendien wordt er geen enkel bezwaar in behandeling genomen. 
Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of door het versturen van gegevens bevestigen deelnemers dat 
ze uitgebreid kennis hebben genomen van dit reglement en dat ze onvoorwaardelijk alle clausules ervan 
accepteren. 
De organisator kan het reglement op elk moment wijzigen door een eenvoudige melding hiervan op de 
website. Voor deelnemers die al deelgenomen hebben aan deze wedstrijd voordat de eventuele wijziging 
in de voorwaarden van het spel plaatsvond gelden nog de “oude” regels en niet de gewijzigde regels. 
 



 

Artikel 6: Verzekering en verantwoordelijkheid 
 
6.1. Deelname aan de Wedstrijd vindt plaats op risico van de Deelnemer 
 
De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd, het verloop ervan, de deelnemingsvoorwaarden 
of de te winnen prijzen te wijzigen of op te schorten of te annuleren, indien onvoorziene omstandigheden 
of omstandigheden buiten zijn macht dit rechtvaardigen. 
 
Behalve in geval van grove of opzettelijke nalatigheid kan de Organisator niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de deelname of de organisatie van de 
Wedstrijd, het aanwijzen van winnaars of het al dan niet toekennen van prijzen. De Organisator kan 
evenmin aansprakelijk worden gesteld voor opschorting, wijziging of annulering van de Prijsvraag. 
 
Dit beding is ook van toepassing op het personeel, de vertegenwoordigers en de werknemers van de 
Organisator, alsmede op derden die door de Organisator in verband met de organisatie van de Prijsvraag 
worden ingehuurd. 
 
De Organisator neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het organiseren van de actie. 
Desalniettemin is het mogelijk dat de gereproduceerde of gegeven informatie niet volledig of onjuist is. 
Eventuele onjuistheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten die door de organisator openbaar 
worden gemaakt, van welke aard dan ook, kunnen niet tegen de organisator worden ingeroepen of 
aanleiding geven tot enige verplichting van de organisator. 
 
6.2. Er is geen enkel beroep mogelijk tegen de trekking of de aanwijzing van de winnaar. 
 
 
 Artikel 7: bescherming van de persoonsgegevens 
 
7.1. Persoonlijke gegevens worden na afloop van de Wedstrijd niet meer bewaard. De gegevens worden 
slechts zolang bewaard als nodig is voor het genoemde doel. 
 
7.2. Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer ("opt-in op de leaflet"), kan 
de organisator de persoonsgegevens van de deelnemer in zijn dossier opnemen om de deelnemer op de 
hoogte te houden van latere acties die voor hem/haar van belang kunnen zijn. De persoonsgegevens 
worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het verstrekken van informatie over producten 
en diensten, het uitvoeren van directe merchandising- of promotieactiviteiten, het uitvoeren van 
statistische analyses of het verbeteren van de producten en diensten van de organisator. 
Dit alles zal gebeuren in strikte overeenstemming met de Belgische wetgeving, het land van waaruit de 
wedstrijd wordt gepubliceerd, en in het bijzonder met 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 inzake de bescherming van 
persoonsgegevens - GDPR). 
In het kader van de GDPR hebben deelnemers het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 
hun persoonsgegevens en om toegang tot en correctie van deze gegevens te vragen. Daartoe en voor 
eventuele vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunnen deelnemers te allen tijde contact 
opnemen met de organisator in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de 
gegevens door een verzoek te sturen naar privacy@leonidas.com. De organisator zal alle nodige 
voorzorgsmaatregelen nemen om de verstrekte gegevens te beschermen. 
 
7.3. De Deelnemer garandeert dat de meegedeelde informatie correct en volledig is. 
 
 
De deelnemers staan elke vorm van identiteitsverificatie toe. Elke valse verklaring of valse gegevens met 
betrekking tot hun identiteit hebben onmiddellijke uitsluiting van deelname als gevolg. 
 
7.4. De organisator is de ontvanger van de nominatieve gegevens. De deelnemers worden ervan op de 
hoogte gebracht dat hun contactgegevens alleen zullen worden gebruikt in geval van winst in de wedstrijd 
om contact op te nemen met de winnende deelnemers om hun prijs te kunnen overhandigen, tenzij de 
deelnemer heeft ingestemd met de opt-in in overeenstemming met artikel 7.2 hierboven. De inzendingen 
worden na de uitreiking van de prijzen vernietigd. 
 
Artikel 8: Publicatie van de naam van de winnaar 



 

 
8.1. De winnaars aanvaarden dat LEONIDAS hun identiteit en hun stad en/of land van verblijf mag 
vermelden op de kleine poster in de winkel, op de Leonidas website, op de officiële LEONIDAS Facebook 
pagina, op Instagram en in de eigen media. 
De deelnemers geven toestemming voor alle controles met betrekking tot hun identiteit. Elke valse 
verklaring of valse vermelding van de identiteit zal leiden tot de onmiddellijke eliminatie van de 
deelnemer. 
 
Artikel 9: Jurisdictie 
Het huidige reglement is onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de 
toepassing valt onder de exclusieve deskundigheid van de rechtspraak in Brussel. 
 
 


