
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 ”1 JAAR VINOPERFECT-PRODUCTEN” 

 
 
 
 
 
Artikel 1 – ORGANISEREND BEDRIJF 
 
CAUDALIE SAS (hierna het "Organiserend bedrijf" of "CAUDALIE"), een vereenvoudigde 
naamloze vennootschap met een kapitaal van 1,011,800 euro, met maatschappelijke zetel gelegen 
te 6 place de Narvik, 75008 Parijs, Frankrijk, ingeschreven bij het in het handels- en 
vennootschapsregister van Parijs, onder het nummer RCS 398 360 123, organiseert een gratis en 
vrijblijvend spel met de titel "1 jaar Vinoperfect-producten" van 1 mei 2019 om 17.00 uur (Franse 
tijd) tot en met 30 september 2019 om 23.59 uur (Franse tijd) (hierna het "Spel").  
 
Artikel 2 – DEELNAMEVOORWAARDEN 
 
Deelname aan het Spel impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van dit 
reglement (hierna het "Reglement" genoemd), alsook de wetten en voorschriften die van 
toepassing zijn op de spelen en loterijen in Frankrijk.  
 
2.1 Inschrijvingsvoorwaarden voor het spel 
	
U kan deelnemen aan het spel zonder aankoopverplichting van producten of diensten die het 
Organiserend bedrijf aan zijn klanten aanbiedt.  
 
Natuurlijke personen die in België, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, het Verenigd 
Koninkrijk, Rusland, Ierland, Frankrijk, met inbegrip van Corsica, wonen, kunnen deelnemen aan 
het Spel, met uitzondering van het personeel van het Organiserend bedrijf en van de bedrijven die 
hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het Spel en hun naaste familieleden (ouders, broers 
en zussen of andere personen die in hetzelfde gezin wonen). Alle deelnemers moeten ten minste 
18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn (hierna de "Deelnemers" genoemd).  
 
2.2 Geldigheid van de deelname 
 
De informatie en contactgegevens die door de Deelnemer worden verstrekt, moeten geldig en 
waarheidsgetrouw zijn, op straffe van uitsluiting uit het Spel en in voorkomend geval verliest hij zijn 
hoedanigheid van winnaar.  
 
Het is ten strengste verboden, op welke wijze dan ook, om de aangeboden spelvoorzieningen te 
wijzigen of te proberen wijzigen, met name om de resultaten te wijzigen of om met 
geautomatiseerde of oneerlijke middelen de geldigheid van de trekking of de selectie van een 
winnaar te beïnvloeden. Indien blijkt dat een Deelnemer door loting is getrokken of kennelijk een 
prijs heeft gewonnen die in strijd is met dit reglement, door frauduleuze middelen, zoals een 
automatische zoekopdracht of het gebruik van een algoritme, of door andere dan de in dit 
reglement beschreven middelen, dan wordt de betreffende prijs niet aan hem toegekend en blijft 
deze eigendom van het Organiserend bedrijf, onverminderd eventuele rechtsvorderingen van het 
Organiserend bedrijf of van derden tegen de Deelnemer. 
 
Het is ten strengste verboden voor een Deelnemer om met meerdere e-mailadressen te spelen of 
te spelen via een spelersaccount die voor iemand anders werd geopend. Er mag slechts één 
spelersaccount worden geopend door eenzelfde persoon met dezelfde voornaam en hetzelfde e-
mailadres. 
 
Indien een Deelnemer niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden in het Reglement, heeft dit tot 
gevolg dat hij uit het Spel wordt uitgesloten en dat zijn deelname ongeldig is.  
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Artikel 3 – SPELPRINCIPES 

De wedstrijd loopt van 1 mei 2019 om 17.00 uur (Franse tijd) tot 30 september 2019 om 23.59 uur 
(Franse tijd).  

Om deel te nemen aan het spel en te proberen te winnen, moet de deelnemer: 
 
• Naar een van de hieronder vermelde webpagina's surfen;  
• Naar de productfiche van het Vinoperfect Serum Stralende Huid Tegen Vlekken gaan en op 

"schrijf een review" rechtsonderaan de productfiche klikken; 
• Zijn voornaam, leeftijd en een geldig e-mailadres invullen; 
• Zijn mening over het Vinoperfect Serum Stralende Huid Tegen Vlekken geven. 
 
U kan deelnemen aan het spel door te surfen naar een van de volgende webpagina's, afhankelijk 
van het land: 
Frankrijk = https://fr.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Italië = https://it.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Spanje = https://es.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Portugal = https://pt.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Franstalig België, Luxemburg = https://be.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Nederlandstalig België = https://be-nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Nederland = https://nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Verenigd Koninkrijk = https://uk.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Rusland = https://ru.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Ierland = https://en.caudalie.com/page/vinoperfect.html  
 
U kan enkel via één van de bovengenoemde websites aan het spel deelnemen. Deelnames per post 
worden niet aanvaard. 
 
Deelnemers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week deelnemen door te surfen naar de website via 
een standaard internetbrowser. 
 
Artikel 4 – PRIJZEN 
 
Het spel bestaat uit de volgende prijzen:  
 
Producten uit het Vinoperfect-assortiment met een geschatte totale waarde van € 357 in Frankrijk, 
met name: 

- 4 Serum Stralende Huid Antivlekken 30 ml (Eenheidswaarde: € 41,40 inclusief 
belastingen),  

- 4 Vinoperfect Geconcentreerde Essence Éclat 100 ml (Eenheidswaarde: € 18 inclusief 
belastingen),  

- 4 Vinoperfect Glycol Nachtcrème Tegen Vlekken 50 ml (Eenheidswaarde: € 30 inclusief 
belastingen)  

 
Producten uit het Vinoperfect-assortiment met een geschatte totale waarde van € 420 in België, 
Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Ierland, met 
name: 

- 4 Serum Stralende Huid Antivlekken 30 ml (Eenheidswaarde: € 49 inclusief belastingen),  
- 4 Vinoperfect Geconcentreerde Essence Éclat 100 ml (Eenheidswaarde: € 21 inclusief 

belastingen),  
- 4 Vinoperfect Glycol Nachtcrème Tegen Vlekken 50 ml (Eenheidswaarde: € 35 inclusief 

belastingen)  
 
Hier na de “Prijzen”.  
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Artikel 5 – SELECTIE VAN DE WINNAARS EN TOEKENNING VAN DE PRIJZEN 	
 
De winnaars worden geselecteerd door loting op 15 oktober 2019 aan de hand van een willekeurig 
selectiealgoritme dat wordt neergelegd bij de gerechtsdeurwaarder die bewaarder is van dit 
reglement.  
 
Tien winnaars worden geselecteerd in Frankrijk en vijf winnaars in de andere deelnemende landen 
(België, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Ierland, 
Spanje en Ierland) (hierna de "Winnaars" genoemd).  
 
De Winnaars worden geselecteerd na verificatie of zij in aanmerking komen voor de betreffende Prijs.   
 
De resultaten van de trekking zullen uiterlijk op 22 oktober 2019 worden bekendgemaakt. 
 
De tijdens de trekking geselecteerde Deelnemers zullen door het Organiserend bedrijf per e-mail op 
de hoogte worden gebracht. Indien een geselecteerde Deelnemer zich niet binnen 10 dagen na deze 
e-mail meldt, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn Prijs en blijft de Prijs eigendom van 
het Organiserend bedrijf.  
 
De Winnaars ontvangen hun Prijs per post op het adres dat door de Winnaars per e-mail werd 
opgegeven, zoals hierboven aangegeven, en dit binnen maximum 60 dagen nadat het Organiserend 
bedrijf hun postadres heeft ontvangen. Indien nodig kunnen de Winnaars het adres waarop zij hun 
Prijs wensen te ontvangen via de post opsturen.  
 
De Winnaars moeten het Reglement naleven. Als blijkt dat zij niet voldoen aan de criteria van dit 
reglement, zal hun Prijs niet aan hen worden toegekend. De Deelnemers geven toestemming voor alle 
nodige controles met betrekking tot hun identiteit, leeftijd, contactgegevens of de eerlijkheid en 
oprechtheid van hun deelname. Elke valse verklaring, valse identiteit of ongeldig e-mailadres leidt tot 
de onmiddellijke verwijdering van de Deelnemer en in voorkomend geval het teruggeven van de reeds 
verzonden Prijzen. 
 
Het Organiserend bedrijf is niet verplicht om tegemoet te komen aan verzoeken van Deelnemers of 
internetgebruikers (schriftelijk, per e-mail, fax, telefoon of via andere middelen) met betrekking tot de 
spelvoorwaarden, de interpretatie of de toepassing van het reglement evenals de lijst van de 
Winnaars.  
 
De Prijzen worden toegekend voor strikt persoonlijk gebruik. Bijgevolg mogen de Winnaars de door 
het Organiserend bedrijf toegekende Prijzen niet doorverkopen via verkoopkanalen uit de eerste hand. 
 
De Prijzen kunnen in geen geval worden geruild of teruggegeven. De Prijzen kunnen niet in contanten 
of tegen welke vergoeding dan ook worden uitbetaald en zijn niet overdraagbaar. Het Organiserend 
bedrijf behoudt zich het recht voor om de bekendgemaakte Prijzen te vervangen door cadeaus van 
gelijke of hogere waarde zonder dat dit limitatief is, ingeval van een voorraadtekort van de 
oorspronkelijk voorziene Prijzen of een andere onvoorziene, onafwendbare en externe gebeurtenis 
waardoor het onmogelijk zou zijn om de geplande Prijzen binnen een redelijke termijn te leveren.  
 
Indien één of meer Winnaars zijn/hun Prij(s)(zen) niet binnen tien dagen in ontvangst zou(den) willen 
of kunnen nemen, heeft /hebben hij /zij geen recht op enige vergoeding en/of terugbetaling, worden de 
Prijzen die dus voor een of ander probleem geretourneerd zijn, niet opnieuw toegekend of 
teruggezonden en blijven zij eigendom van het Organiserend bedrijf. De Winnaar(s) verliest (verliezen) 
dan het voordeel van zijn of haar Prijs zonder dat het Organiserend bedrijf aansprakelijk kan worden 
gesteld. Onbereikbare winnaars hebben geen recht op enige Prijs, compensatie of vergoeding van 
welke aard dan ook. 
 

Artikel 6 – AANSPRAKELIJKHEID 
 
De Winnaars verbinden zich ertoe het Organiserend Bedrijf, zijn reclame- en promotiebureaus, zijn 
promotiepartners, hun werknemers of vertegenwoordigers te vrijwaren van elke aansprakelijkheid 
voor eventuele schade die zij kunnen oplopen ten gevolge van de aanvaarding van de gewonnen 
prijs.  
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De Winnaars verklaren dus dat zij op de hoogte zijn en aanvaarden uitdrukkelijk dat het Organiserend 
bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook (persoonlijke, 
fysieke, materiële, financiële of andere), of voor enig incident dat zich tijdens de deelname aan dit spel 
of daarna voordoet. Het Organiserend bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van schade 
die de Winnaar kan oplopen bij het gebruik of het genot van de prijs. 
 
Het Organiserend bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van 
gegevens of een beschadiging ten gevolge van deze gegevens. Het Organiserend bedrijf kan niet 
aansprakelijk worden gesteld indien het de registratiegegevens van een Deelnemer om een of andere 
reden niet ontvangt, of indien deze gegevens onleesbaar zijn of niet verwerkt kunnen worden. 
 
Indien wordt vastgesteld dat er sprake kan zijn van vertraging, stakingen of gebeurtenissen die de 
levering van de Prijzen kunnen verstoren of dat de Prijzen verloren zijn gegaan, kan het Organiserend 
bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor deze gevolgen. Eventuele klachten moeten door de 
Deelnemers rechtstreeks worden ingediend bij de bedrijven die de levering hebben verzorgd. 

 
Het Organiserend Bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande 
kennisgeving de deelname van een Deelnemer die dit reglement niet heeft nageleefd, teniet te doen. 
 
Artikel 7 – INTELLECTUELE EIGENDOM 
 
De reproductie en weergave van alle of een deel van de elementen van het Spel en de websites, met 
name foto's, logo's en teksten, zijn strikt verboden, om welke reden dan ook.  
 
Het Organiserend bedrijf is eigenaar van haar merken, bedrijfsnaam, logo's, tekeningen, modellen, 
reclamemateriaal, productafbeeldingen en, meer in het algemeen, van alle intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot haar producten (inclusief de Prijzen), creaties en merktekens, 
alsook van alle of een deel van de elementen van het Spel en de voornoemde pagina's, waaronder in 
het bijzonder foto's, logo's en teksten (hierna de "Beschermde Elementen"). 
 
Het is daarom ten strengste verboden voor Deelnemers, al dan niet Winnaars, om de Beschermde 
Elementen in om het even welk land te gebruiken, om welke reden en op welke wijze dan ook, zonder 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Organiserend Bedrijf. 
 
Artikel 8 – BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 
 
Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, 
gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, is de informatie die wordt verzameld om aan het spel deel 
te nemen uitsluitend bestemd voor het Organiserend bedrijf en haar partners, evenals voor alle 
bedrijven en/of personen die betrokken zijn bij dit spel. De verzamelde gegevens zijn verplicht om deel 
te kunnen nemen aan het Spel. Bijgevolg kunnen personen die deze gegevens voor het einde van het 
spel willen verwijderen, niet deelnemen aan de trekking. 
 
De Winnaars geven het Organiserende bedrijf en zijn partners uitdrukkelijk toestemming om de 
identiteit van de Winnaars kosteloos te reproduceren en bekend te maken voor reclame- en 
promotiedoeleinden. 
 
Deze toestemming geeft de Winnaars, onder de bovengenoemde voorwaarden, geen recht op enig 
ander recht of financiële tegenprestatie naast de toekenning van hun prijzen. 
 
Elke deelnemer aan het spel geniet ook het recht op toegang, rechtzetting en verwijdering van zijn 
gegevens op schriftelijk verzoek aan het volgende adres: CAUDALIE – Direction Marketing, Jeu « 1 
an de produits Vinoperfect » - 6 place de Narvik, 75008 Paris. Tenzij de deelnemer bezwaar maakt, 
kan het Organiserend bedrijf geneigd zijn om informatie over hem/haar uitsluitend te verwerken in het 
kader van reclame of commerciële activiteiten op alle media. 
 
Artikel 9 – GRATIS DEELNAME 
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De Deelnemer kan op schriftelijk verzoek, via CAUDALIE - Jeu « 1 an de produits Vinoperfect » 6 
place de Narvik 75008 Paris, de terugbetaling vragen via overschrijving (bezorg in dat geval ook uw 
RIB (bankrekeningnummer) / RIP (postrekeningnummer) / RICE (spaarbank-rekeningnummer)) van 
de deelnamekosten die verbonden zijn aan de internetkosten voor het online-lezen van het 
Spelreglement en voor het deelnemen aan het Spel, die berekend worden op basis van een forfaitair 
bedrag van drie minuten = € 0,10.  
 
Bij het verzoek moet het document worden gevoegd met de tarieven van de telecomoperator of 
internetprovider met vermelding de datum, het tijdstip en de duur van het gesprek. Het spreekt voor 
zich dat er niet wordt terugbetaald indien de deelname gebeurt vanaf een internaccount met 
onbeperkt surftegoed (ADSL, kabel of andere ...). 
 
De portokosten voor dit verzoek kunnen trouwens ook worden terugbetaald, op basis van een 
postzegel (tegen het geldend non-priortarief), op schriftelijk verzoek, op ongezegeld papier dat vóór 5 
oktober 2019 (datum poststempel) naar het volgende adres moet worden verzonden: CAUDALIE - 
Jeu « 1 an de produits Vinoperfect » – 6 place de Narvik 75008 Paris. 
 
De terugbetaling van de deelname aan het Spel voor het raadplegen van het Reglement en de 
gemaakte verzendkosten voor het versturen van het verzoek om terugbetaling, voor de deelname aan 
het Spel en voor het raadplegen van het Reglement, op basis van een postzegel (tegen het geldend 
non-priortarief), is beperkt tot één per gezin (dezelfde naam en/of hetzelfde adres en/of hetzelfde 
bankrekeningnummer). 
 
De Deelnemer moet zijn volledige contactgegevens (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats) 
vermelden en bij zijn verzoek tot terugbetaling voegen. 
 
Elk verzoek dat onleesbaar, doorstreept, onvolledig of verzonden is na de termijn, zal als nietig 
worden beschouwd. 
 
Artikel 10 – ACCEPTATIE EN RAADPLEGING VAN HET REGLEMENT 
 
Het Reglement is beschikbaar op de volgende pagina's:  
 
Frankrijk = https://fr.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Italië = https://it.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Spanje = https://es.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Portugal = https://pt.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Franstalig België, Luxemburg = https://be.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Nederlandstalig België = https://be-nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Nederland = https://nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Verenigd Koninkrijk = https://uk.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Rusland = https://ru.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Ierland = https://en.caudalie.com/page/vinoperfect.html  
 
Het Reglement wordt trouwens ook gratis verstuurd naar iedereen op eenvoudig verzoek aan 
Direction Marketing Jeu « 1 an de produits Vinoperfect »  - 6 place de Narvik 75008 Parijs (de 
portokosten worden op schriftelijk verzoek terugbetaald tegen het geldend non-priortarief van de post). 
Er wordt geen informatie gegeven via de telefoon. 
 
Artikel 11 – NEERLEGGING VAN HET REGLEMENT 
 
Het wedstrijdreglement wordt neergelegd bij: Meester Franck CHERKI, 119 avenue de Flandre, 75019 
Paris. 
 
Artikel 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 
 
Dit reglement valt onder het Franse recht. 
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Eventuele problemen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit reglement worden in der 
minne geregeld tussen de partijen. Indien binnen een maand geen overeenstemming wordt bereikt, 
kan het geschil worden voorgelegd aan de volgens het Franse recht bevoegde rechter. 


