Spelreglement
"Tour de France"

ARTIKEL 1 – ORGANISATOR
BD myShopi nv, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12b (de “organisator”), voor
BIC Belgium B.V.B.A, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van
€ 124.235.677,22, ingeschreven in het handelsregister van Brussel met nummer 0405891451, met
maatschappelijke zetel Burgemeester Etienne Demunterlaan 1 – B-1090 Jette, België (hierna "BIC"),
organiseert een spel met aankoopverplichting genaamd " Tour de France " (hierna het "Spel").
Het Spel zal doorgaan van 01 April 2019 om 09.00 uur tot en met 23 Juni 2019 om 23.59 uur.
ARTIKEL 2 – DEELNAMEVOORWAARDEN
2.1. Het Spel staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon of elke minderjarige natuurlijke
persoon die ouder is dan 16 jaar, en woont in België, Luxemburg of Nederland, met uitzondering van het
personeel van de verschillende vennootschappen die deel uitmaken van de BIC-groep en van elke entiteit
die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen aan de uitwerking, organisatie, verwezenlijking
en/of het beheer van het Spel, evenals hun familie (ascendenten, descendenten en echtgenoten), (hierna
de "Deelnemer").
Als Deelnemers aan het Spel wordt van minderjarige Deelnemers verondersteld dat zij de toelating
gekregen hebben van een wettelijke vertegenwoordiger.
2.2. BIC behoudt zich het recht voor om aan alle Deelnemers te vragen om aan te tonen dat zij aan deze
Voorwaarden voldoen. In het bijzonder behoudt BIC zich het recht voor om op elk moment te verzoeken
om het bewijs van de schriftelijke toelating van de minderjarige Deelnemers en hun aanvaarding van
onderhavig reglement. Elke persoon die niet voldoet aan de voorwaarden van onderhavig reglement of
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weigert aan te tonen dat hij hieraan voldoet, zal worden uitgesloten en zal bij winst de prijs niet kunnen
in ontvangst nemen.
2.3. Elke deelname die onvolledig, in strijd met de voorwaarden van onderhavig reglement, vervalst of
buiten de tijd is, of die onnauwkeurige of onjuiste informatie bevat, zal niet in aanmerking worden
genomen en beschouwd worden als ongeldig.
2.4. BIC behoudt zich eveneens het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving alle
personen uit te sluiten die een oneerlijke houding zouden aannemen ten aanzien van onderhavig Spel en
de uitvoering ervan, of die door bedrieglijk handelen, in welke vorm dan ook, het goede verloop van het
Spel zouden ondermijnen.

ARTIKEL 3: PRINCIPE VAN HET SPEL

3.1. Deelname aan het spel verloopt enkel op internet (https://www.myshopi-wedstrijden.com/) (hierna
de "Site") en zal slechts geldig zijn op voorwaarde dat de volgende stappen in de genoemde volgorde
werden uitgevoerd: aankoop van een deelnemend product; antwoord op de quizz; invullen van de
gevraagde velden; uploaden van het aankoopbewijs en invoering van de EAN code van de aangekochte
product, valideren van de deelname.
1/ De Deelnemer koopt minstens één pack scheermesjes van het merk BIC® BIC® 1 Sensitive ; BIC® 2
Sensitive ; BIC® 3 Sensitive ; BIC® 3 Action ; BIC® 4 Flex ; BIC® Flex 3 ; BIC® Flex 4 ; BIC® Flex 5 ; BIC® Flex 3
Comfort ; BIC® Flex 4 Comfort ; BIC® Twin Lady ; BIC® Pure 3 Lady ; BIC® Flexi Lady ; BIC® Miss Soleil Colour
collection ; BIC® Miss Soleil Sensitive ; BIC® Miss Soleil Beauty Kit ; BIC® Soleil Bella) in een deelnemende
handelszaak tussen 01 April 2019 om 09.00 uur tot en met 23 Juni 2019 om 23.59 uur.
De deelnemende winkels omvatten de winkels waar de BIC® scheermesjes beschikbaar zijn, gelegen te
België, Groothertogdom Luxemburg of Nederland.
2/ Tussen 01 April 2019 om 9.00 uur en 23 Juni 2019 om 23.59 uur moet de Deelnemer aan de quizz
beantwoorden, het formulier op de Site invullen: naam, voornaam, leeftijd, adressen (post- en emailadres), en op de Site een foto of scan uploaden van het aankoopbewijs of van het (de) pack(s) waarop
de aankoopdatum zichtbaar is (kasticket of factuur).
3/ De Deelnemer valideert zijn deelname op de Site.
3.2. Dit Spel is beperkt tot één deelname per kasticket. Als een Deelnemer verschillende keren deelneemt
met hetzelfde kasticket, zal enkel de eerste deelname in aanmerking worden genomen.
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3.3. Deelnemers verklaren dat de gegevens die worden opgegeven in het inschrijvingsformulier correct
zijn. Elke valse, verkeerde en/of onvolledige verklaring leidt automatisch tot annulering van de deelnames
en de prijzen.

ARTIKEL 4: PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING

4.1. De telling van de deelnemers die correct geantwoord hebben op de quiz zal plaatsvinden op 25 Juni
2019. In geval er meerdere deelnemers zijn zal er op diezelfde dag een willekeurige trekking
georgniseerd worden door BD MyShopi data om de verschillende winnaars aan te duiden.
De cadeaus worden uitgedeeld op basis van hun belangrijkheid. (de eerste winnaar krijgt automatisch
het eerste cadeau): 2 plaatsten om de start van "Tour de France" te kunnen beleven in Brussel op 6 juli
2019; 10 rugzakken BIC®; 50 scheermesjes BIC® Flex 5.
4.2. De winnaars worden per mail verwittigd binnen 30 dagen volgend op de telling van 25 Juni 2019
vermeld in artikel 4.1
4.3. De prijzen zijn op naam en worden verzonden naar de winnaars op het adres opgegeven in het
inschrijvingsformulier, en dit binnen een termijn van 3 maanden vanaf het moment waarop de Deelnemer
ervan op de hoogte gebracht wordt dat hij gewonnen heeft.
4.4. Van elke minderjarige winnaar kan BIC het bewijs vragen dat de wettelijke vertegenwoordiger(s)
toelating hebben gegeven voor de deelname van de minderjarige Deelnemer. BIC behoudt zich het recht
voor om een andere winnaar te selecteren als blijkt dat de initiële winnaar niet in staat is het bewijs te
leveren van voormelde toelating.
4.5. De prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals hij wordt toegekend. Hij kan in geen geval
worden geruild, gewijzigd of terugbetaald.
4.6. Van elke prijs die aan BIC wordt teruggezonden per post of door de dienstverlener die het transport
verzorgt, om welke reden dan ook, zal verondersteld worden dat de winnaar eraan verzaakt heeft.
4.7. De Organiserende Firma behoudt zich de mogelijkheid voor, als de omstandigheden dat vereisen, om
te allen tijde de prijs te vervangen door een prijs met minstens even grote waarde zonder dat hierover
een klacht kan worden ingediend. Winnaars kunnen BIC niet aansprakelijk houden voor een dergelijke
vervanging.
4.8. Over de wedstrijd wordt niet gecommuniceerd tijdens het verloop van de wedstrijd.
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ARTIKEL 5 – PERSOONSGEGEVENS
5.1. Om aan het Spel deel te nemen, moet de Deelnemer verplicht bepaalde persoonsgegevens
verstrekken die op hem betrekking hebben, namelijk zijn naam, voornaam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de deelnames in aanmerking te
nemen, de winnaars te bepalen, en de prijzen toe te kennen en te verzenden.
5.2. BIC verbindt zich ertoe de gegevens meegedeeld door de Deelnemers te verwerken conform de
communautaire en wetgevende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
5.3. Deze gegevens zullen gedurende de periode van het Spel worden geregistreerd en bewaard in een
computerbestand, conform onderhavig reglement en uitsluitend voor de doeleinden van het Spel, en
kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners die deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden van
het Spel moeten kennen.
5.4. Deze persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor prospectie noch promotie, en de namen
van de winnaars zullen geenszins gecommuniceerd worden.
5.5. Conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, meer in het bijzonder Europese richtlijn nr. 95/46
van 24 oktober 1995, beschikt de Deelnemer over een recht op toegang, wijziging, verbetering en
schrapping van de gegevens die op hem betrekking hebben, op eenvoudig verzoek verstuurd naar het
adres vermeld in artikel 1 van onderhavig reglement.
5.6. De Deelnemer kan zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, om het openbaar register van geautomatiseerde
verwerkingen te raadplegen.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOM
6.1. De reproductie, afbeelding of het gebruik van een gedeelte of het geheel van de (grafische) elementen
waaruit het Spel is opgebouwd, is strikt verboden.
6.2. De merken, logo's, tekeningen, productbenamingen, of die nu vetjes gedrukt staan of vergezeld gaan
van een merkregistratiesymbool of niet, zijn mogelijk de eigendom van BIC, haar dochterondernemingen,
belanghebbenden of partners.
Elk gebruik van deze elementen, op welke manier dan ook, is onderworpen aan de regels ter bescherming
van de intellectuele eigendom.
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ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID
7.1. BIC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor computerpannes, -fouten en -virussen die
permanente toegang tot de Site of het Spel zouden kunnen hinderen, of voor storingen van het
computermateriaal van de gebruikers die vastgesteld zouden kunnen worden na toegang tot de Site of
het Spel. BIC kan niet aansprakelijk gehouden worden in geval van hacking of elke andere aanval op haar
computersysteem, noch voor de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de gebruiker.
In geval van slechte werking van het Spel behoudt BIC zich het recht voor de sessie waarin deze slechte
werking zich voordeed te beëindigen. Zij is bijgevolg niet verplicht de mogelijk daaruit voortvloeiende
rechtstreekse of onrechtstreekse schade te vergoeden.
7.2. BIC wijst elke aansprakelijkheid af in geval van schade van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks,
die zou kunnen ontstaan door inontvangstname van de prijs. BIC kan er eveneens niet aansprakelijk voor
worden gesteld als de winnaar zijn prijs niet kan gebruiken.
7.3. BIC wijst eveneens alle aansprakelijkheid af voor fouten bij de verzending, beschadiging tijdens het
transport, verlies van de prijzen of de onmogelijkheid om de winnaar te contacteren in geval van een
verkeerd of onvolledig adres. In dit geval zal de winnaar rechtstreeks de transporteur aansprakelijk
moeten houden in een eigen zaak, zonder rechtsmiddelen te gebruiken tegen BIC.
7.4. In geval van uitzonderlijke omstandigheden behoudt BIC zich het recht voor om het Spel te
onderbreken, op te schorten, in te korten of de organisatorische omstandigheden te wijzigen, zonder
hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gehouden.

ARTIKEL 8 – KOSTEN
De kosten gerelateerd aan deelname aan het Spel zijn volledig ten laste de Deelnemer, die in geen geval
terugbetaling kan eisen van BIC.

ARTIKEL 9 – KLACHTEN
9.1. Elke klacht met betrekking tot het Spel moet ten laatste één (1) maand na de uiterste deelnamedatum
worden ingediend, en dit per gewone brief gericht aan BIC op het adres vermeld in artikel 1 van onderhavig
reglement. Deze brief moet de exacte datum van Deelname aan het Spel bevatten, de volledige gegevens
en de exacte reden voor de klacht. Klachten die op een andere manier worden ingediend, zullen niet in
behandeld worden.

ARTIKEL 10 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT
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10.1. Deelname aan het Spel impliceert dat de Deelnemer en de wettelijke vertegenwoordigers in geval
van deelname aan het Spel door een minderjarige, onderhavig reglement in zijn geheel en zonder
voorbehoud aanvaarden.
10.2. Indien afgeweken wordt van de toepassing van de bepalingen van dit reglement, betekent dit niet
dat BIC afstand doet van het recht om zich hier later nog op te beroepen.
10.3. Indien een of meer bepalingen van onderhavig reglement nietig of niet toepasselijk verklaard
worden, behouden de andere clausules hun uitwerking en toepassingsgebied, of worden ze vervangen
door een nieuwe geldige bepaling.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
11.1. Onderhavig reglement is onderworpen aan Belgisch recht.
11.2. Elk geschil dat ontstaat in verband met dit Spel zal het voorwerp uitmaken van een poging tot
minnelijke schikking. Bij gebrek aan overeenkomst zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken
bevoegd voor de maatschappelijke zetel van BIC, behoudens andersluidende bepalingen van openbare
orde.
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