Hoofdstuk 1: Wedstrijdreglement
I.

Organisatie van de wedstrijd
1. Deze wedstrijd (de "Wedstrijd") wordt georganiseerd door de naamloze vennootschap
Therabel-pharma, met zijn vennootschapszetel te Humaniteitslaan 292, 1190 Vorst,
ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0420.515.586 (hierna
"Therabel Pharma" genoemd).
2. De Wedstrijd loopt van 04/04/2022 tot en met 30/09/2022, om 23:59 uur (onder voorbehoud
van uitputting van de voorraad Emistyl®30-dozen die voor de wedstrijd in de Deelnemende
Apotheken te koop worden aangeboden) en biedt 10 waardebonnen met een eenheidswaarde
van 1.000 euro.
3. Deelname aan de Wedstrijd impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement (het
"Reglement"). Geschillen met betrekking tot dit reglement zullen niet in behandeling worden
genomen. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd aanvaarden de Deelnemers zonder
voorbehoud de geldende Regels.

II.

Voorwaarden voor deelname
4. Voor de Wedstrijd geldt een aankoopverplichting zoals beschreven in het Reglement.
5. Deze Wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar die in België verblijft
(de "Deelnemers"), met uitsluiting van personeelsleden van Therabel Pharma, personen die
een rechtstreekse juridische band hebben met de organisator, en in het algemeen, alle
personen die hebben deelgenomen aan de uitvoering van de Wedstrijd, evenals hun
rechtstreekse familieleden, evenals personeelsleden van de Deelnemende apotheken en hun
rechtstreekse familieleden.
6. Er is slechts één inzending per persoon toegestaan. In geval van meer dan één inschrijving
wordt alleen de in chronologische volgorde als eerste verrichte inschrijving in aanmerking
genomen. Niemand mag namens een andere persoon deelnemen. Onvolledige of onjuiste
antwoorden worden niet in aanmerking genomen, evenmin als inzendingen die niet in
overeenstemming met deze Regels zijn gedaan, bijvoorbeeld omdat ze zijn verzonden op een
andere manier dan de elektronische vorm van de Wedstrijd. Aangezien de deelname aan de
Wedstrijd uitsluitend langs elektronische weg verloopt, is het van essentieel belang dat het in
het inschrijvingsformulier vermelde e-mailadres actief is, d.w.z. daadwerkelijk door de
Deelnemer wordt gebruikt, opdat Therabel Pharma met hem/haar kan communiceren.
7. De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte persoons- en
andere gegevens. Elke fout bij de registratie van de voornaam, achternaam of in het geval van
een foutief of onvolledig e-mailadres, zal leiden tot de uitsluiting van de Deelnemer van de
Wedstrijd.

III.

Wedstrijdverloop
8. Deelname aan de Wedstrijd geschiedt op de volgende wijze:
•

Het aankopen van een doosje Emistyl®30 met een unieke code, het "Emistyl®30
Wedstrijdproduct", in een Deelnemende apotheek en het aankoopbewijs bewaren

•

Ga naar de website Emistyl.be (deelname aan de wedstrijd gebeurt uitsluitend elektronisch);
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•

Vul zijn/haar identificatiegegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum) en
contactgegevens (e-mailadres) in op het deelnameformulier. De Deelnemer kan ook de reden
voor de aankoop van de Emistyl®30 box meedelen;

•
•
•

Voer de unieke code in die op de Emistyl®30 doos staat
Beantwoord de hoofdvraag en de schiftingsvraag van de wedstrijd .
Vink het vakje "Ik ga ermee akkoord dat er met mij contact wordt opgenomen in het geval ik
gewonnen heb" aan.
Vink het vakje "Ik heb het wedstrijdreglement gelezen en goedgekeurd" aan;
Vink het optionele vakje aan om nieuwsbrieven te ontvangen Emistyl®30;

•
•

9. Het "Emistyl®30 Wedstrijdproduct" is herkenbaar aan een promotieverpakking met een roze
sleeve met de aankondiging van de Wedstrijd "maak kans op een van de 10 van 1.000 euro
cash te winnen". De codes zijn alleen geldig tijdens de duur van de wedstrijd.
Niet alle apotheken in België doen mee aan deze wedstrijd. De beschikbaarheid van het
"Emistyl®30 Wedstrijdproduct" is beperkt door de voorraden van de deelnemende apotheken.
Therabel pharma kan de Deelnemers niet meedelen in welke apotheken zij het
“Wedstrijdproduct " met de sleeve en de unieke code kunnen vinden.

10. De hoofdvraag van de wedstrijd is de volgende:
" Emistyl®30 bevat ?
A) een hoog geconcentreerd gemberextract
B) een laag geconcentreerd peperextract".

11. De schiftingsvraag van de wedstrijd is:
"Hoeveel personen (op één persoon na) zullen tussen 04/04/2022 en 30/09/2022 aan deze
wedstrijd deelnemen door hun unieke code in te voeren?"
12. Deelname aan deze Wedstrijd vereist het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens
van de Deelnemer in het kader van het verloop en de verwerking van de Wedstrijd, in
overeenstemming met de regels zoals beschreven in de privacyverklaring. Deze
privacyverklaring is te vinden in hoofdstuk 2.
13. Therabel pharma behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit
te stellen, in te korten of te annuleren in geval van overmacht, inclusief in geval van een
beslissing van de bevoegde FOD. Zo nodig, zullen de deelnemers hiervan op de hoogte worden
gesteld.

IV.

Toekenning en uitgifte van cadeaubonnen
14. De 10 winnaars zijn de Deelnemers die :
• Die de hoofdvraag correct hebben beantwoord.
• Die het dichts bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag zitten ;
• Die het bewijs van hun aankoop hebben geleverd door middel van een kassaticket
van de deelnemende apotheek dat moet worden teruggestuurd per post naar het
volgende postadres: Therabel Pharma – Humaniteitslaan 292, 1190 Vorst.
• Die de e-mail beantwoorden binnen 15 werkdagen per kerende e-mail.
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Aangezien de tekst van een kasticket na een tijd minder leesbaar kan worden of zelfs
helemaal kan verdwijnen, moeten de deelnemers, zodra ze hun aankoop hebben gedaan, een
kopij van hun kasticket nemen (laserprinter !). Indien ze tot de winnaars behoren dan moeten
ze het origineel kasticket samen met de kopij opsturen.
Deelnemers die de hoofdvraag correct beantwoorden, worden gerangschikt volgens hun
antwoord op de schiftingsvraag. Er zal een rangorde worden opgesteld op basis van de mate
van nauwkeurigheid van het antwoord, van het dichtst bij naar het verst. Het juiste of
dichtstbijzijnde antwoord boven het juiste antwoord op de schiftingsvraag heeft voorrang
boven het dichtstbijzijnde antwoord onder het juiste antwoord..
Bij gelijke stand wordt de winnaar willekeurig getrokken door de gerechtsdeurwaarder die met
deze wedstrijd is belast, Meester Marc Vermeulen.
15. De 10 winnaars ontvangen elk een bedrag van € 1.000,00 (de "cheque") per
bankoverschrijving binnen de drie maanden na het afsluiten van de Wedstrijd.
16. Deelnemers die geen winnaar zijn, zullen geen post of communicatie ontvangen om hen
ervan op de hoogte te stellen dat zij geen prijs hebben gewonnen.

17. De 10 winnaars zullen door Therabel Pharma gecontacteerd worden vanaf 01/11/2022 via het
e-mailadres dat in het deelnameformulier werd ingevuld. De cheque wordt alleen uitgereikt
als de potentiële winnaar op de e-mail reageert en alle gevraagde gegevens binnen 15
werkdagen per kerende e-mail toezendt. Hij/zij zal dan worden verzocht een volledig
leesbaar aankoopbewijs van de deelnemende apotheek en zijn/haar
bankrekeningnummer te bezorgen op het volgende e-mailadres: Emistyl@therabel.com
(tenzij anders vermeld). Indien de Deelnemer niet antwoordt en alle vereiste gegevens niet
binnen de vastgestelde termijn van 15 werkdagen na verzending van de e-mail door Therabel
Pharma naar behoren meedeelt, zal het geschenk worden aangeboden aan de volgende
Deelnemer op de lijst volgens voornoemde rangorde, waarbij de eerder geselecteerde
Deelnemer elk recht op de cheque verliest.

V.

In geval van (poging tot) fraude of misbruik
18. In geval van misbruik, vals spel, fraude of frauduleus gedrag of indien de omstandigheden dit
vereisen, behoudt Therabel pharma zich uitdrukkelijk het recht voor om (a) de betrokken
Deelnemers volledig uit te sluiten of (b) de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk aan te passen, uit
te stellen, in te korten of te annuleren. In geval van twijfel kan Therabel Pharma vragen om
een bewijs van identiteit..
19. Therabel Pharma behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik of fraude een
vergoeding te eisen voor de schade die zij zou lijden.

VI.

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
20. Elke mogelijke klacht met betrekking tot deze Wedstrijd moet schriftelijk worden ingediend per
aangetekende brief met ontvangstbevestiging en dit op straffe onontvankelijk te zijn en voor
elke eventuele gerechtelijke actie op het volgende adres : Meester Marc Vermeulen,
Molièrelaan 266, 1180 Ukkel, uiterlijk tien dagen na de gebeurtenis die aanleiding heeft
gegeven tot de klacht en uiterlijk zeven dagen na het einde van de Wedstrijd. Na deze termijn
wordt de klacht automatisch en van rechtswege als nietig beschouwd. Telefonische klachten
worden niet in behandeling genomen.
Therabel Pharma zal zijn uiterste best doen om eventuele regelmatig ingediende betwistingen
binnen de 15 werkdagen te behandelen. Indien Therabel Pharma niet binnen deze termijn
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antwoordt, kan haar stilzwijgen geenszins worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van
het standpunt dat de Deelnemer in het kader van het voornoemde geschil heeft geformuleerd.
De deelnemer verbindt zich ertoe geen gerechtelijke procedure in te leiden vooraleer hij de in
het reglement vastgestelde minnelijke schikkingsprocedure heeft doorlopen. .
21. Indien een bepaling van dit reglement nietig of ongeldig wordt geacht, blijven de overige
bepalingen van het reglement van kracht. Het eventueel ongeldige beding zal in de mate van
het mogelijke worden geïnterpreteerd in de mate van de oorspronkelijke bedoeling van
Therabel Pharma teneinde het te vervangen door een geldig beding dat zo dicht mogelijk het
resultaat benadert dat oorspronkelijk door de partijen werd beoogd. Deze geldige clausule zal
deel gaan uitmaken van het Reglement en zal worden geacht steeds deel uit te hebben
gemaakt van het Reglement.
22. Het Reglement en het verloop van de Wedstrijd zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch
recht, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het Verdrag van Wenen. Elk geschil
met betrekking tot de toepassing van dit reglement valt onder de exclusieve bevoegdheid van
de bevoegde rechtbanken van Brussel..

VII.

Afwijzing en beperking van aansprakelijkheid
23. Behoudens in geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch
Therabel Pharma, noch haar werknemers, noch enige derde partij die betrokken is bij de
Wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard ook die voortvloeit
uit deze Wedstrijd, met inbegrip van de organisatie, het verloop, enig element met betrekking
tot de toekenning, de uitgifte, de kwaliteit of het gebruik van de geschenkbonnen of enige
beslissing genomen in het kader van dit reglement.
24. Noch Therabel pharma, noch de voornoemde personen kunnen aansprakelijk worden gesteld
voor storingen, onderbrekingen of andere technische problemen van welke aard dan ook die
zich in de loop van de Wedstrijd kunnen voordoen, bij een Deelnemer aan de Wedstrijd en/of
een derde (met name in geval van een panne van het internetnetwerk, communicatiestoringen,
verbindingsmoeilijkheden, stroomstoringen, enz,) stroomuitval, serverstoring, verlies van email, storing van enige software, gevolgen van een virus of computer bug), die de onderbreking
van de Wedstrijd, een vertraging in de deelname aan de Wedstrijd of in de organisatie van de
Wedstrijd, of een wijziging of verlies van gegevens van een Deelnemer aan de Wedstrijd tot
gevolg zou hebben.

VIII.

Intellectueel eigendom
25. De reproductie, weergave of exploitatie van alle of een deel van de elementen die deel uitmaken
van de Wedstrijd, met inbegrip van dit reglement, is ten strengste verboden.

Hoofdstuk 2: Privacyverklaring
1. De persoonsgegevens die door de Deelnemer in het kader van deze Wedstrijd aan Therabel
Pharma worden meegedeeld, zullen worden verwerkt in overeenstemming met 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, en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (RGPD), alsook met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
2. De door de Deelnemer verstrekte persoonlijke identificatiegegevens (voor- en achternaam) en
contactgegevens (e-mailadres) zullen worden verwerkt door Therabel Pharma, en door haar
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eventuele leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners die voor rekening van
Therabel Pharma bepaalde diensten verlenen, worden verwerkt met het oog op de uitvoering
van de regels, in het bijzonder voor de levering van de cadeaubon.

Dezelfde gegevens, alsook de gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt, zullen door
Therabel Pharma, en door haar eventuele leveranciers, onderaannemers en andere
dienstverleners die voor rekening van Therabel Pharma bepaalde diensten verlenen, worden
verwerkt met het oog op direct marketing, op voorwaarde dat de Deelnemer het
overeenkomstige vakje in het deelnameformulier heeft aangevinkt. Na deelname aan de
wedstrijd kan de deelnemer te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.
3. De persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verwerkt met het oog op de
overhandiging van het geschenk en direct marketing mogen worden bewaard gedurende
een periode van 3 jaar vanaf het einde van de Wedstrijd, onverminderd de uitoefening van
de in punt 4 van de Regels genoemde rechten.
4. Elke deelnemer heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren, te wissen, over te dragen en de verwerking ervan te beperken. De deelnemer kan
ook bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met name in het kader
van de verwerking met het oog op klantenwerving. Deze rechten kunnen als volgt worden
uitgeoefend: ofwel door een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek per post naar
Therabel Pharma te sturen op het volgende adres Therabel Pharma , Humaniteitslaan 292
1190 Vorst ; of per e-mail aan het volgende adres Emistyl@therabel.com . Om zijn rechten te
kunnen uitoefenen, moet de aanvrager zijn identiteit bewijzen. In geval van gerede twijfel
over de identiteit van de aanvrager, kan hem worden gevraagd de nodige aanvullende
informatie te verstrekken ter bevestiging van zijn identiteit.
De deelnemer heeft ook het recht een klacht in te dienen bij gegevensbeschermingsautoriteit
indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op
de algemene verordening gegevensbescherming.
5.

Elke deelnemer stemt ermee in dat, indien hij/zij wint, zijn/haar naam wordt gepubliceerd
op de Facebook-pagina van Emistyl®30 en/of op de website emistyl.be

6.

De informatie over andere medische gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het goede
verloop van de Wedstrijd zoals vermeld op het ontvangstbewijs, zal niet worden geanalyseerd
en zal niet worden bewaard en/of doorgegeven door Therabel pharma.
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