
Wedstrijdreglement Puro - Zesdaagse 

Artikel 1. ALGEMEEN. 

1. Puro Fairtrade Coffee organiseert naar aanleiding van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent 

2019 een wedstrijd. Puro Fairtrade Coffee bepaalt met dit wedstrijdreglement de 

deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de wedstrijd. 

2. Puro Fairtrade Coffee is een initiatief van Miko Coffee Service N.V., met maatschappelijke 

zetel te Steenweg op Mol 177, B-2300 Turnhout, en ingeschreven onder het 

ondernemingsnummer 0429.197.383. Miko Coffee Service N.V. wordt hierna “Organisator”, 

dan wel “Puro Fairtrade Coffee” genoemd. 

3. De deelnemer aanvaardt met zijn deelname aan onze wedstrijd uitdrukkelijk de uitsluitende 

toepassing van dit wedstrijdreglement en aanvaardt iedere toekomstige beslissing van de 

Organisator omtrent de wedstrijd. 

Artikel 2. WIE KAN DEELNEMEN?  

1. Deelname aan de wedstrijd kan enkel door het invullen van het deelnameformulier. Aldus 

kan iedere natuurlijke persoon met een woonplaats in België deelnemen aan de wedstrijd, doch 

is dergelijke deelname enkel geldig indien de deelnemer het deelnameformulier volledig invult. 

2. Ook als je jonger dan 16 jaar bent, kan je deelnemen voor zover je toestemming hebt van een 

wettelijke vertegenwoordiger, zoals jouw ouders of voogd. Indien dit noodzakelijk blijkt, kan 

Puro Fairtrade Coffee te allen tijde de schriftelijke toestemming opvragen. Bij gebrek aan een 

tijdige reactie kan de Organisator de minderjarige deelnemer uitsluiten van de wedstrijd. 

3. Iedereen verdient een eerlijke kans; daarom kan een natuurlijke persoon slechts éénmaal 

deelnemen. Een deelnemer die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt automatisch 

uitgesloten uit de wedstrijd. Binnen één organisatie of bedrijf kunnen wel meerdere 

verschillende natuurlijke personen deelnemen. 

4. Deelname is uitgesloten voor (i) werknemers van Miko Coffee Service N.V. of aan Miko 

Coffee Service N.V. gelieerde bedrijven, (ii) familieleden in de 1e graad van dergelijke 

werknemers, en voor (iii) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische 

zin betrokken is bij deze wedstrijd. 

Artikel 3. HOE CORRECT DEELNEMEN? 

1. Deelnemen doe je door onze wedstrijdvraag te beantwoorden. Zodra je jouw antwoord en de 

gevraagde contactgegevens ingevuld hebt op het deelnameformulier - beschikbaar op de Puro 

VIP koffiestand tijdens de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent - is er sprake van een deelname.  

Wedstrijdvraag: Hoeveel regenwoud reservaten beschermt Puro Fairtrade Coffee al sinds haar 

oprichting in 2005? (tip: neem een kijkje op www.purocoffee.com) 



2. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de gevraagde contactgegevens en 

bijkomende informatie op een volledige, correcte en accurate wijze in te vullen. Als organisator 

heeft Puro Fairtrade Coffee te allen tijde het recht om  bijkomende informatie op te vragen ter 

bevestiging van deze contactgegevens. Een gebrekkige of ontijdige informatieverschaffing is 

een grond voor uitsluiting conform artikel 7 van de wedstrijdvoorwaarden. 

3. De wedstrijd kent een beperkte looptijd, zijnde van 12 november 2019 tot en met 17 

november 2019. Na verstrijken van deze looptijd is geen geldige deelname meer mogelijk, 

ongeacht de reden van laattijdige deelname. 

4. Deelname aan deze wedstrijd impliceert geen aankoopverplichting. 

Artikel 4. HOE KAN JE WINNEN? 

1. De deelnemer wint door onze wedstrijdvraag correct te beantwoorden. In geval van meerdere 

correcte antwoorden trekt een onschuldige hand de uiteindelijke winnaars.  

2. De wedstrijd kent 6 winnaars. Zowel de natuurlijke persoon als het vermelde bedrijf is 

automatisch uitgesloten van verdere deelname zodra men in aanmerking komt voor een prijs.  

Zelfs indien meerdere natuurlijke personen aldus zouden deelgenomen hebben voor hetzelfde 

bedrijf, zal dergelijk bedrijf aldus slechts éénmaal als winnaar van een prijs kunnen worden 

gekwalificeerd.  

3. Zodra de winnaar bekend raakt, verwittigt Puro Fairtrade Coffee deze deelnemer door middel 

van een e-mail. De deelnemer dient binnen 3 dagen na versturen van deze e-mail zijn acceptatie 

van zijn winst te bevestigen op de wijze zoals vermeld in het bovenvermeld e-mail bericht. Bij 

gebrek aan een tijdige bevestiging vervalt het recht op de prijs, zowel voor de natuurlijke 

persoon als het vermeld bedrijf. 

4. De vragen en oplossingen en hun eventuele wijzigingen, kunnen geen voorwerp zijn van 

betwisting. In geval van twijfel of vergissing omtrent het juiste antwoord of de aanduiding van 

de winnaars kan Puro Fairtrade Coffee alle maatregelen nemen die het correcte verloop van de 

wedstrijd garanderen. 

5. Puro Fairtrade Coffee zal alle deelnemers inlichten over de juiste antwoorden na afloop van 

de wedstrijd via mail. 

Artikel 5. WAT KAN JE WINNEN? 

1. Puro Fairtrade Coffee voorziet volgende prijzen: 

6 x Puro Fairtrade degustatiepakket  

 

• Elk degustatiepakket bestaat uit 6 x 10st. Puro Fairtrade Nespresso® compatibele 

koffiecapsules en 2x Puro porseleinen tas en ondertas.  

2. De waarde van prijzen wordt steeds inclusief btw en in euro aangeduid.    

3. De prijzen zijn niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor andere producten, 

diensten en/of vatbaar voor uitbetaling in valuta. 



4. Puro Fairtrade Coffee bepaalt vrij het tijdstip en de locatie waarop de prijzen worden 

uitgereikt. De prijzen die niet binnen de overeengekomen tijdspanne in ontvangst worden 

genomen, komen te vervallen.  

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID. 

1. De Organisator stelt alles in het werk om de goede werking en toegankelijkheid van de 

wedstrijd te garanderen. Toch kan de Organisator hierover geen absolute garanties bieden en 

moet men deze inspanningen als een middelenverbintenis beschouwen. Iedere deelname aan de 

wedstrijd gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat de Organisator geen aansprakelijkheid 

draagt voor schade die voortvloeit uit deelname aan de wedstrijd. De Organisator heeft het recht 

om deelname aan de wedstrijd te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te 

onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. 

2. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op 

enige andere wijze verband houdt met de wedstrijd. Meer specifiek zijn de Organisator, de door 

haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of 

indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de door haar 

uitgekeerde prijzen; voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige 

andere wijze verband houdt met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd en/of 

het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, het niet-ontvangen of 

onvolledig ontvangen van prijzen door derde partijen, et cetera. 

Artikel 7. UITSLUITING. 

1. Bij vaststelling van onregelmatigheden of inbreuken op het wedstrijdreglement of enige 

andere wettelijke bepaling of fatsoensregel is de Organisator te allen tijde gerechtigd specifieke 

deelnemers uit te sluiten van deelname. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving, zonder 

opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Puro Fairtrade Coffee hiervoor aansprakelijk 

kan worden gehouden. 

2. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken 

en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 

prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op 

elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van 

wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op 

compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 

Artikel 8. PRIVACYVERKLARING 

Puro Fairtrade Coffee hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. De 

verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de 

voorwaarden zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer (Privacywet). Door deelname aan de wedstrijd bevestigt iedere deelnemer zijn 

kennisname van deze garanties en zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. 




