
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
ARTIKEL 1 – ORGANISATIE 
De Detox-fotowedstrijd wordt georganiseerd door Versele-Laga, met 
maatschappelijke zetel in België, te 9800 Deinze, Kapellestraat 70, houdende het 
ondernemingsnummer BE 0424.901.669 en Nutriquine NV, met maatschappelijke 
zetel in België, te 9031 Drongen, Industriepark 11B, houdende het 
ondernemingsnummer BE 0861.186.883. 
 
ARTIKEL 2 - SPELREGELS 
2.1 Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, stuurt de deelnemer een originele 
foto door van zijn/haar paard in de weide, op wandeling, … Je ziet duidelijk dat het 
paard ontspannen is, zich goed voelt. Deze foto wordt opgeladen op 
www.cavalorgames.com  
 
2.2 Na registratie of aanmelding, kan de deelnemer zijn/haar foto 
opladen. De deelnemer weet dat de foto die hij/zij oplaadt, gedeeld kan 
worden op www.cavalorgames.com en op Facebook (Cavalor Benelux, 
Cavalor, Versele-Laga). 
 
2.3 De wedstrijd loopt van 15 oktober 2018 t.e.m. 13 januari 2019. Dit is de 
uiterlijke dag waarop foto’s kunnen opgeladen worden.  
 
 
ARTIKEL 3 - DEELNAME 
3.1 Deze wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon.  
 
3.2 Iedereen mag deelnemen. Rechtspersonen en personeelsleden van de 
organisator, alle werknemers van de met Versele-Laga, Nutriquine of Anidis 
verbonden ondernemingen en hun familieleden tot de tweede graad of 
inwonende gezinsleden mogen deelnemen aan de wedstrijd, maar zijn 
uitgesloten van prijzen. 
 
3.3  Voor deelname van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) is toestemming 
nodig van een ouder/verzorger of van hun wettige vertegenwoordiger ouder dan 
18 jaar. De winnaars moeten hun leeftijd aantonen alvorens hun prijs in 
ontvangst te nemen. Voor iedere winnaar jonger dan 18 jaar kan de organisator 
het bewijs van de toestemming van ouders/verzorgers vragen, waarin zij zich 
akkoord verklaren met de deelname van hun kind aan de wedstrijd en de 
toekenning van de prijs door de organisator. De organisator behoudt zich het 
recht voor een andere winnaar te selecteren, indien de oorspronkelijke winnaar 
deze toestemming niet voldoende kan bewijzen. 
 
3.4 De deelname aan deze wedstrijd is gratis. 
 
3.5 De deelname aan de wedstrijd impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van 
dit reglement. Het wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op 
www.cavalorgames.com of kan schriftelijk opgevraagd worden bij Versele- Laga en 
Nutriquine 



In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Over de 
beslissingsinhoud is geen discussie mogelijk. 
 
3.6 Elke maandag na een week van inzendingen worden 2 winnaars bekend 
gemaakt via Facebook. Deze winnaars winnen elk een Cavalor-fleecedeken. De 
winnaars van de fleecedekens worden gekozen door het Cavalor-team, de 
origineelste, leukste foto’s winnen. Er wordt ook elke maand een winnaar bekend 
gemaakt op Facebook van het Cavalor-Detox-pakket. Dit pakket wordt verloot. De 
prijzen worden rechtstreeks naar het adres van de winnaar verstuurd. De winnaar 
is de eigenlijke eigenaar van de mailbox waarmee aan de wedstrijd werd 
deelgenomen.  
 
 
ARTIKEL 4 – PRIJZEN 
 
4.1 Gedurende de looptijd van de wedstrijd worden er wekelijks 2 Cavalor 
fleecedekens weggeschonken. Maandelijks wint er 1 deelnemer een waardebon 
voor een Cavalor Detox-pakket, nl. 11 zakken Cavalor FiberForce, 1 Cavalor 
Vitaflor 365 en 1 Cavalor Hepato Liq.  
 
4.2 Volgende prijzen zitten in de prijzenpot: 
 - 26 Cavalor Fleece dekens,  
 - 4 Cavalor Detox-pakketten. 
 
4.3 De prijs is niet inruilbaar voor geld of andere voordelen in natura. 
 
 
ARTIKEL 5 – WIJZIGING VAN HET REGLEMENT 
De organisator behoudt zich het recht voor deze Wedstrijd geheel dan wel 
gedeeltelijk te annuleren, uit te stellen, te verlengen, te verkorten, wijzigen 
indien de omstandigheden daartoe nopen, zonder deze beslissing met redenen 
te hoeven omkleden en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk gesteld te 
kunnen worden. 
 
 
ARTIKEL 6 – WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
De gevraagde persoonsgegevens op het deelnameformulier moeten verplicht 
worden ingevuld. Deze gegevens zijn bestemd voor de Organisator en dienen 
uitsluitend voor de deelname aan de Wedstrijd, de selectie van de winnaars, de 
toekenning van de prijzen en ter voldoening van de verplichtingen die voortvloeien 
uit de van kracht zijnde wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden 
uitsluitend voor de duur en ten behoeve van de Wedstrijd bewaard en worden niet 
voor commerciële doeleinden gebruikt. 
Deze gegevens worden niet verkocht of aan derden overgedragen, op welke wijze 
dan ook. 
 
 
ARTIKEL 7 - KLACHTEN 
7.1 Elke klacht moet vóór 1 februari 2019 per aangetekend en gemotiveerd 
schrijven betekend worden aan Versele-Laga: 9800 Deinze, Kapellestraat 70. 



 
7.2 Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten. 
 
 
ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID 
8.1 De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele 
technische problemen tijdens het opladen van foto’s. Daarbovenop kunnen de 
initiatiefnemers niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade ook 
ervaren door de deelnemers, zoals bijvoorbeeld problemen gerelateerd aan 
computernetwerken, computervirusinfecties en niet toegelaten computertoegang. 
 
8.2 Mochten één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of 
gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige 
bepalingen niet beïnvloed. Iedere ongeldige bepaling zal worden vervangen door 
een bepaling die zo vergelijkbaar mogelijk is en het meest tegemoet komt aan het 
beoogde doel van de ongeldige bepaling. 
 
8.3 De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien door buiten 
haar wil optredende oorzaken de wedstrijd zou worden onderbroken of afgelast. 


