Officiële actievoorwaarden van de promotiecampagne
“Chaudfontaine schortenactie 2019”
1.
De promotiecampagne “Chaudfontaine schortenactie 2019” wordt georganiseerd
door Coca-Cola European Partners Nederland B.V., in samenwerking met Coca-Cola
Nederland B.V., Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam (verder “Coca-Cola” genoemd).
2.

De actie is geldig van 7 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

3.
Tijdens de looptijd van de promotiecampagne kunnen deelnemers een
Chaudfontaine denim kookschort bestellen bij aankoop van 2x Chaudfontaine 500ml
(combinaties mogelijk) en een bijdrage van 2,95 euro aan verzendkosten per pakket.
Deelnemers dienen na aankoop van actieproducten naar de actiewebsite te gaan
(chaudfontaine.nl) en dienen de gevraagde gegevens (inclusief uploaden kassabon of
foto van aangekocht producten) in te vullen om een Chaudfontaine denim kookschort te
bestellen.
4.
Indien de aanvraag is goedgekeurd op basis van de actievoorwaarden, wordt de
Chaudfontaine denim kookschort verzonden naar het opgegeven adres in een gesloten
enveloppe met de volgende inhoud:
a.
het kookschort naar keuze (zolang de voorraad strekt, 3 versies beschikbaar).
b.
Een boekje met informatie over Chaudfontaine.
c.
Een A5 leaflet met het wasvoorschrift.
5.
Alle te bestellen kookschorten kennen de volgende specificaties:
Gemaakt van ongewassen denim met verstelbare nekband. Het denim schort heeft een
dubbele insteekzak.
6.
Gebruiks- en wasaanwijzing kookschort: was het kookschort apart voor gebruik
volgens het wasvoorschrift. Let op: denim heeft de eigenschap dat het kleur kan afgeven,
pas daarom op met lichte kleding en volg het gebruiks- en wasvoorschrift zorgvuldig.
Het wasvoorschrift staat op het meegeleverde A5 leaflet (zie art. 4), de communicatie
die is bevestigd aan de nekband van het kookschort en afgeknipt dient te worden, en een
waslabel dat vastzit aan de binnenkant van het schort. Zie ook punt 22 over
aansprakelijkheid.
7.
Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan
degene die wordt beschreven in deze actievoorwaarden.
8.
Om deel te nemen aan de promotie, moet de deelnemer voldoen aan de
onderstaande voorwaarden:
1. Koop 2 flesjes Chaudfontaine of Chaudfontaine Fusion 500ml naar keuze;
2. Bewaar de kassabon of maak een foto van je aangekochte producten, zodat je
deze kunt uploaden via de website chaudfontaine.nl/schortenactie;
3. Toegang tot internetbankieren voor de betaling van je bijdrage van €2,95 aan
de verzendkosten van de schort.
Om je schort te kunnen bestellen dien je de volgende stappen te doorlopen:
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a. Maak een keuze voor één van de drie kookschorten (zolang de voorraad strekt);
b. Vervolgens zijn er 2 opties waaruit je dient te kiezen:
1. Uploaden (copy) kassabon
2. Uploaden foto van de gekochte Chaudfontaine flessen
Optie 1: Uploaden van de kassabon:
1. Indien kassabon ontvangen bij aankoop van je twee flessen: bewaar
deze;
2. Omcirkel het product en het aankoopbedrag op de kassabon;
3. Maak een foto of scan van de kassabon en volg hierbij de additionele
instructies om naam product, bedrag, aankoopdatum en bonnummer
goed zichtbaar te maken op de foto of scan;
4. Indien je meer dan één kassabon hebt, maak dan 1 foto van meerdere
bonnen en upload deze in één keer;
5. Vul het totaalbedrag in dat je voor de twee flessen Chaudfontaine
500ml hebt betaald;
6. Upload het bestand van de kassabon (max. 30MB);
Optie 2: Uploaden foto van de gekochte Chaudfontaine flessen
1. Maak een foto van de 2 gekochte Chaudfontaine 500ml flessen;
2. Vu het totaalbedrag in dat je voor de twee flessen Chaudfontaine
500ml hebt betaald;
3. Upload het bestand van de kassabon (max. 30MB);
c.
d.
e.
a.

Vul je email-adres, naam en adresgegevens in;
Ga akkoord met de actievoorwaarden;
Betaal €2.95 als jouw bijdrage in de verzendkosten via IDEAL;
Wij controleren of de kassabon of de foto kloppen in lijn met de
actievoorwaarden;
b. Na goedkeuring wordt het Chaudfontaine denim kookschort naar het opgegeven
adres verzonden;
c. Je ontvangt een bevestiging van je deelname per email met de door jou ingevulde
gegevens.
9.

De volgende producten lopen mee met deze actie:
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Verpakking

Pack

Chaudfontaine blauw (plat)
Chaudfontaine rood (bruisend)

500ml
500ml

Chaudfontaine groen (licht bruisend)

500ml

Chaudfontaine Fusion citroen

500ml

Chaudfontaine Fusion munt & limoen

500ml

Chaudfontaine Fusion watermeloen &
komkommer

500ml

Chaudfontaine Fusion framboos &
limoen

500ml

Chaudfontaine Fusion sinaasappel &
kamille

500ml

10.
Iedereen kan deelnemen aan deze actie en deelnemers kunnen maximaal 5 keer
meedoen aan de actie, mits zij bij elke aanvraag/bestelling opnieuw aan alle
actievoorwaarden van de actie voldoen.
11.
Voor deze actie geldt op=op: de schorten zijn te bestellen zolang de voorraad
strekt.
12.
De Chaudfontaine denim kookschorten zullen tot en met 31 december 2019 (of
tot zolang de voorraad strekt) te bestellen zijn en worden per post toegestuurd naar het
door de deelnemers opgegeven adres.
13.
Onder deelnemer wordt in de actievoorwaarden verstaan, elke persoon die
minstens 14 jaar oud is en in Nederland woont. Minderjarigen moeten door hun ouders
of voogd worden vergezeld. Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs
van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en
bestraffen. Er zullen geen Chaudfontaine denim kookschorten worden verstuurd naar
andere landen dan Nederland.
14.
Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van deze
actievoorwaarden, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van
overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca-Cola
heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.
16.
Ten einde deelname aan de actie mogelijk te maken, heeft Coca-Cola de contact
gegevens (naam, e-mail adres en huisadres) van de deelnemer nodig. De gegevens die
Coca-Cola in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van
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Coca-Cola en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 16 worden gebruikt. Om
bezorging van de schorten mogelijk te maken, zullen deze gegevens, enkel in het kader
van de actie, met een derde partij worden gedeeld. Coca-Cola, alsmede de voornoemde
derde partij, zal de persoonsgegevens van de deelnemers niet langer bewaren dan nodig
is voor deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen binnen één maand na afloop
van de actie worden verwijderd. Deelnemers die hun rechten als betrokkene willen
uitoefenen (toegang tot gegevens, rectificatie, wissen of beperken, intrekken van
toestemming, dataportabiliteit, etc.) kunnen hun verzoek hiertoe sturen aan Coca-Cola
in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (privacy@ccep.com). Indien
Coca-Cola niet handelt conform de toepasselijke wetgeving tot bescherming van
persoonsgegevens kan een deelnemer een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
17.
De Chaudfontaine denim kookschorten kunnen niet geruild worden noch
ingewisseld tegen geld.
18.
Coca-Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en
annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn,
zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de
verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit
dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de
inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van
het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van account.
19.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht
de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de
ontvangst of het gebruik van het schort en dit onder welke vorm dan ook;
b. een storing op de internetaansluiting;
c. drukfouten of fouten op actiecommunicatie op de deelnemende verpakkingen;
d. elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van
de actie;
e. de annulering of de wijziging van de actievoorwaarden door Coca-Cola, of het nu
gaat om een beslissing van de organisatoren van de actie, van autoriteiten of van
derden.

20.
Aangezien de deelnemers exclusief bepaald worden op basis van een
informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor
gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt
door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de
gegevens en de hosting van de website.
21.
Deze actievoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal
worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle
eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en
die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde
rechtbanken te Rotterdam worden gebracht.
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22.
Coca-Cola is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie
of uit de door haar te verstrekken producten (schorten). Coca-Cola geeft geen enkele
garantie op de door haar te verstrekken producten (schorten). Wijzigingen, typ- en/of
zetfouten zijn voorbehouden. Hetgeen hiervoor bepaald is, geldt onverminderd voor
derden/toeleveranciers van Coca-Cola cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het
betreffende producten (schorten).
23.
Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar
cocacolanl@coca-cola.com of telefonisch worden ingediend via 0800-26222652 (vaste
lijn) - 0900-26222652 (mobiel).
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