
Wedstrijdreglement aangaande de Callebaut Customer Day op maandag 9 december 2019 

 

1. Inleiding 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de wedstrijd uitgeschreven op 22 

november 2019 betreffende het winnen van tickets voor de tweede Callebaut Customer Day. Deze 

wedstrijd is uitgeschreven door À la Tarte met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Pontstraat 

152. 

 

2. Deelnemingsvoorwaarden 

In principe kan ieder meerderjarige natuurlijke persoon deelnemen aan deze wedstrijd. 

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke 

toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de 

wedstrijd gaat À la Tarte ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de 

minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere 

deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. 

 

3. Wedstrijdverloop 

De wedstrijd loopt vanaf vrijdag 22 november 2019 tot en met vrijdag 29 november 2019. De 

wedstrijden worden uitgelegd op de wedstrijdpagina en via de sociale media kanalen die À la Tarte 

gebruikt om deze wedstrijd te lanceren.  

 

Elke natuurlijke persoon die tijdens de periode van de wedstrijd in de bakshop een beoordeling 

aan een product geeft – dit hoeft geen product van Callebaut te zijn – krijgt een deelnemend lot.  

 

Alle deelnemende loten worden bijgehouden door À la Tarte. Op zondag 24 november 2019 zal 

een onschuldige hand uit de loten verzameld op vrijdag 22 november 2019 5 winnaars trekken. Zij 

winnen elk een duoticket.  

Op maandag 25 november 2019, dinsdag 26 november 2019, woensdag 27 november 2019, 

donderdag 28 november 2019 en vrijdag 29 november 2019 zal er dagelijks een wedstrijd 

gepubliceerd worden op de facebookpagina en instagrampagina van À la Tarte. Dagelijks zal een 

onschuldige hand 2 winnaars bepalen of zal in de uitleg van de wedstrijd aangegeven wie wint (de 

eerste die met het juiste antwoord reageert). Zij winnen telkens een enkel ticket.  

 

De winnende thuisbakkers worden persoonlijk gecontacteerd, per email, van hun gewonnen prijs 

en zullen worden gevraagd hun aanwezigheid op de Callebaut Customer Day te bevestigen. 

Wanneer er winnaars aangeven dat ze zelf, en ook niemand anders in hun plaats (zie artikel 4), niet 

kunnen aanwezig zijn, zal een nieuw lot getrokken worden. De procedure herhaalt zich tot wanneer 

de 20 plaatsen zijn ingenomen.  

 

Iedere deelnemer kan maximaal eenmaal winnen.  

 

Uiteindelijk zullen alle namen van de winnaars vermeld worden op de wedstrijdpagina op de 

website www.alatarte.be.  

 

4. Prijzen 

http://www.alatarte.be/


De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan enkel na bevestiging van À la Tarte 

worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden 

omgezet.  

 

À la Tarte kan op elk ogenblik om eender welke redenen de inhoud van de prijs wijzigen. 

 

De prijs is een ticket voor de Callebaut Customer Day die speciaal door Callebaut wordt gehouden 

voor 20 personen die worden gekozen door À la Tarte. De Callebaut Customer Day vindt plaats op 

maandag 9 december 2019 van 13u tot 16u. Deze bestaat uit een demo gegeven door Callebaut 

chef Justine Lanoo. Dit toegangsticket is enkel geldig op de vernoemde dag en kan niet worden 

ingeruild of in geld worden omgezet.  

 

5. Aansprakelijkheid van À la Tarte 

À la Tarte is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich 

zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs en/of deelname aan de wedstrijd. 

 

À la Tarte is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van de prijs wanneer de 

deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 

 

Indien À la Tarte genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 

wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan À la Tarte hiervoor op 

geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

 

À la Tarte is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de 

prijs door de winnaar. À la Tarte kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor 

enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 

 

6. Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die À la Tarte over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van 

de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Zij zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de 

privacyverklaring van À la Tarte, terug te vinden op www.alatarte.be. 

 

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een ticket winnen hun naam 

en woonplaats zal vermeld worden op de wedstrijdpagina op www.alatarte.be.  

 

Na de Callebaut Customar Day zal er een blogartikel volgen op de blog Bakgemak van À la Tarte. 

Daarop zullen ook foto’s geplaatst worden van de Callebaut Customer Day. Door hun deelname 

gaan zij akkoord voor publicatie van deze foto’s op de blogpagina van À la Tarte, alsook op andere 

online kanalen alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in 

geschreven pers.   

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen 

À la Tarte houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle 

voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade 

trouw behoudt À la Tarte zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd 

http://www.alatarte.be/
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en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van À la Tarte uit 

te sluiten. 

À la Tarte behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen 

van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door À la 

Tarte geleden schade (inclusief imago-schade). 

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over 

de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail 

of telefonisch), met À la Tarte. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief. 

 

8. Het reglement 

Door deel te nemen aan online wedstrijden van À la Tarte aanvaardt de deelnemer volledig dit 

wedstrijdreglement en alle beslissingen die À la Tarte in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle 

bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

 

Indien zulks vereist is, kan À la Tarte dit wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt 

bekendgemaakt op de website van À la Tarte en kan daar desgewenst worden afgedrukt. 

 

9. Contact 

Bij vragen of problemen in verband met de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Kris 

Demarre, eigenares van À la Tarte, door: 

- Een mail te sturen naar kries@alatarte.be 

- Een briefje te sturen naar À la Tarte, Pontstraat 152, 9800 Deinze 

- Kris Demarre te contacteren op het nummer 0468 024 095 
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