
 

SPELREGELS 
 

100% Flash 2023 
 
ARTIKEL 1 - ORGANISATIE VAN HET SPEL 

Shopmium SAS (hierna het "Organiserend Bedrijf"), geïdentificeerd in het Handels- en 

vennootschapsregister van Parijs onder nummer 532 432 457, waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is te 46 rue de l'Arbre Sec in Parijs (75001), organiseert 

van 23 januari 2023 om 8.00 uur tot 29 januari 2023 om 23.59 uur een spel met 

aankoopverplichting met als naam: "100% Flash" (hierna te noemen "het Spel"), volgens 

de in dit reglement beschreven voorwaarden. 

 
Deze actie wordt niet georganiseerd of gesponsord door Facebook, Twitter of Instagram. 

 

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

Dit spel staat enkel open voor meerderjarige natuurlijke personen, met toegang tot 

internet en een geldig e-mailadres, en woonachtig in België, met uitzondering van 

personeelsleden van het Organiserende Bedrijf en hun familieleden, evenals elke 

persoon die meegewerkt heeft aan de ontwikkeling van het spel (hierna genoemd de 

“Deelnemer”). 

 
Het spel is onderworpen aan het Franse reglement voor spelen en wedstrijden. 

Het enkele feit van deelname aan dit spel impliceert de zuivere en eenvoudige 

aanvaarding van deze regels, zonder voorbehoud. 

Door deel te nemen aan het Spel aanvaardt elke deelnemer de vermelding van zijn/haar 

volledige naam op alle communicatiekanalen van Shopmium (Facebook, Twitter,



Instagram, blog, nieuwsbrief, applicatie, push notificatie) bij winst, via tekst of op een 

fotomontage. 

 
ARTIKEL 3 - HOE DEELNEMEN 

Elke inschrijving met onjuiste of onvolledige contactgegevens of elke poging tot fraude 

leidt tot ongeldigheid van de deelname aan het Spel en geeft geen recht op het verkrijgen 

van de prijs, en de prijs blijft eigendom van het Organiserende Bedrijf. 

 
Elke Deelnemer moet een geldig Shopmium account hebben (registratie via e-mail of 

Facebook Connect op het volgende adres https://app.shopmium.com/signin). 

 

Dit spel vindt alleen plaats op de Shopmium app (web uitgesloten). 

Deelname is strikt nominatief en de Deelnemer mag in geen geval namens anderen 

spelen.  

 
Hoe deelnemen: 

- Het spel staat open voor alle gebruikers van de app. 

- Deelnemers moeten tussen 23 januari 2023 om 8.00 uur en 29 januari 2023 om 

23.59 uur ten minste één (1) terugbetalingsaanvraag voor aanbiedingen in de 

winkel indienen om aan het Spel te kunnen deelnemen. 

- Terugbetalingsaanvragen moeten door Shopmium gevalideerd worden en de 

terugbetalingen moeten uitgevoerd zijn om deelname te valideren. 

- Deelname aan het Spel is beperkt tot één (1) deelname per account. 

- Elke deelnemer kan in totaal maximaal één (1) prijs winnen gedurende de looptijd 

van het Spel.



ARTIKEL 4 - AANDUIDING VAN DE WINNAARS 

Er wordt automatisch een prijs toegekend aan alle deelnemers die hebben voldaan aan 

de in artikel 3 van dit reglement vermelde deelnemingsvoorwaarden ("de winnaars") 

binnen de limiet van drieduizend vijfhonderd (3500) beschikbare producten. Elke winnaar 

zal van zijn prijs kunnen profiteren zodra zijn 100% terugbetaalde aanbieding is 

ontgrendeld. 

 

ARTIKEL 5 - PRIJZEN 
Het Organiserende Bedrijf zal aan elk van de Winnaars een 100% terugbetaalde 

aanbieding in hun Shopmium app toekennen, geldig op één van de volgende producten: 

- Hak Doperwtjes-Wortelen Extra fijn Bokaal 125 gr, ter waarde van één euro en 

vijfendertig cent (€1,35) 

Elke winnaar kan tot uiterlijk 29 januari 2023 van zijn of haar prijs profiteren. 

 
 
ARTIKEL 6 - LEVERING VAN DE PRIJZEN 
Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld als het e-mailadres van 

de winnaar niet geldig is, niet werkt, als de inbox van de winnaar vol is en de ontvangst 

van de e-mail met de mededeling dat hij heeft gewonnen, verhindert. 

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor de leeftijd van elke winnaar te 

verifiëren voordat de prijs wordt overhandigd. De prijzen kunnen op geen enkele wijze 

door de Winnaars worden betwist. Zij zijn strikt persoonlijk en nominatief, in die zin dat zij 

niet mogen worden overgedragen of verkocht aan welke derde dan ook; zij mogen in 

geen geval het voorwerp uitmaken van een ruil of een afdracht van hun gehele of 

gedeeltelijke tegenwaarde, in natura of in geld, door het Organiserende Bedrijf. In geval 

van overmacht behoudt het Organiserende Bedrijf echter



het recht om deze prijs te vervangen door een prijs van een andere of gelijkwaardige 

aard. 

 
Het organiserende bedrijf zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele 

storingen van het internet of van de postdiensten waardoor de winnaar zijn prijs niet kan 

bekomen. 

 
 

ARTIKEL 7 - IDENTIFICATIE VAN WINNAARS EN UITSLUITING VAN 
DEELNAME 

De deelnemers geven toestemming voor de verificatie van hun identiteit. Niet-naleving 

van deze regels en fraude of pogingen tot bedrog, ongeacht de gebruikte middelen, 

resulteren in regelrechte eliminatie van  deelname van de dader. 

 
 
ARTIKEL 8 - REGLEMENT 

 
Het huidige reglement wordt gratis opgestuurd aan elke persoon die hierom vraagt bij het 

Organiserende Bedrijf op het volgende adres: 46 rue de l’Arbre Sec, 75001 Parijs binnen 

een termijn die niet vijftien (15) dagen kalenderdagen overschrijdt te tellen vanaf het einde 

van de actie. 

 

Elke klacht moet geadresseerd worden aan de Organiserende Vennootschap binnen een 

maximale termijn van 30 kalenderdagen, volgend op het einde van de actie “100% Flash 

2023” (23 januari 2023 om 8.00 uur tot 29 januari 2023). 

 
Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht om op elk moment de actie te verlengen, 

in te korten, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht, zonder dat dit aanleiding 

kan geven tot vergoeding van de deelnemers. 

 
Elke onvolledige of onleesbare deelname wordt niet behandeld.



ARTIKEL 9 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 
 
De aansprakelijkheid van het Organiserende Bedrijf wordt in volgende gevallen niet 

ingeroepen: 

- Als in geval van overmacht of buiten hun wil om, het  Spel wordt gewijzigd, 

ingekort of geannuleerd, 

- Als het Spel, om welke reden dan ook, niet onder de voorziene 

omstandigheden kan plaatsvinden en dit zou leiden tot een verstoring van de 

organisatie en het beheer van het Spel, waardoor het Spel zou moeten 

ingekort, verlengd, uitgesteld, gewijzigd of geannuleerd worden. 

In alle gevallen behoudt het bedrijf zich het recht voor de deelnemingsperiode te 

verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. 

Zodra de prijs naar de winnaar is verzonden, wordt de levering van de prijs geacht te 

hebben plaatsgevonden en is de winnaar volledig verantwoordelijk voor de prijs. Met 

andere woorden, kan het organiserende Bedrijf evenals zijn dienstverleners en partners,  

niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de prijzen door de 

begunstigden nadat de winnaars ze in ontvangst hebben genomen. 

Tijdens het Spel kunnen aanvullingen of, in geval van overmacht, wijzigingen in de regels 

worden gepubliceerd. 

In ieder geval, indien het goede administratieve en/of technische verloop van het Spel 

wordt verstoord door een oorzaak buiten de macht van het Organiserende Bedrijf  

behoudt deze zich het recht voor het Spel  te onderbreken. 

Elke fraude of niet-naleving van dit reglement kan leiden tot uitsluiting  van het Spel van 

de dader hiervan, waarbij het organiserende bedrijf zich het recht voorbehoudt tegen 

deze laatste een gerechtelijke procedure aan te spannen. 

 
ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS 

 
 
Om aan het Spel deel te nemen, moeten de Deelnemers bepaalde persoonlijke informatie 

over zichzelf verstrekken (titel, achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres). 

 



Deze informatie wordt geregistreerd en opgeslagen in een computerbestand. De 

verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de deelname in aanmerking te nemen, 

de winnaars te bepalen en de prijzen toe te kennen. 

 
Ze worden voor dit doel bewaard gedurende de tijd die daarvoor nodig is. Deze gegevens 

zijn bestemd voor het Organiserende Bedrijf dat zich het recht voorbehoudt ze te laten 

verwerken door een onderaannemer of partner die voldoet aan de wettelijke vereisten 

inzake persoonsgegevens, met name wat betreft de opslag en de beveiliging ervan. 

 
Overeenkomstig de regelgeving inzake persoonsgegevens geniet eenieder die een 

aanvraagformulier invult de volgende rechten onder de voorwaarden van de gewijzigde 

Franse wet inzake gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978: het recht op 

informatie, het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht 

op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht op 

bezwaar, alsmede de rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming, met 

inbegrip van profilering. Deze rechten kunnen op schriftelijk verzoek worden uitgeoefend 

door contact op te nemen met het organiserende bedrijf op het volgende adres 46 rue de 

l'Arbre Sec, 75001 Parijs, met vermelding van zijn of haar naam, voornaam, e-mail en 

adres of per e-mail aan contact@shopmium.com. 

 
Personen die voor het einde van het Spel gebruik maken van het recht om hun gegevens 

te verwijderen, worden geacht af te zien van hun deelname. 

 
 
 
 
ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT - JURISDICTIE 
Het recht dat op deze regels van toepassing is, is het Franse recht. Voor elk geschil in 

verband met dit Spel kan een poging tot minnelijke schikking worden ondernomen. Indien 

geen akkoord wordt gevonden, is de bevoegde rechter die van de woonplaats van de 

verweerder, tenzij de wet anders bepaalt. 


