
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
 
ARTIKEL 1 – ORGANISATIE 
De 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 De bedoeling van de wedstrijd is om een leuke kerstfoto met je paard en 
een Cavalor-product te nemen en online te plaatsen.  
 
 
2.2 De fotowedstrijd heeft als thema ‘kerst’. Foto’s die niet met dit thema 
gerelateerd of ongepast zijn worden uit de selectie genomen. 
 
 
2.3 De wedstrijd loopt van 25 november 2019 t.e.m. 15 december 2019. 15 
december 2019 is de uiterlijke dag waarop de foto’s moeten worden 
ingestuurd. Laattijdig ingezonden foto’s komen niet in aanmerking voor de 
wedstrijd.  
 
 
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 De fotowedstrijd staat zowel open voor beroepsfotografen als voor 
amateurs en dit voor alle nationaliteiten en leeftijden. 
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. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Over de 
beslissingsinhoud is geen discussie mogelijk. 
 
3.6 Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de foto’s worden 
ingestuurd via www.cavalorgames.com. 
 
3.7 Aanlevering van de beelden: 
3.7.1. In een goede kwaliteit (minimaal 800x600 pixels). 
3.7.2 In JPEG-, GIF- of PNG-formaat. 
3.7.3 Met een minimale grootte van 250 KB en een maximale grootte van 2 
MB. 
 
3.8. Om geldig deel te nemen, moet bij elke foto die opgeladen wordt de 
naam, adres en e-mailadres worden ingegeven. Indien het adres of e-
mailadres verkeerd worden doorgegeven, is de deelname ongeldig en kan er 
niet naar de prijs worden meegedongen.  
 
3.9 De deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle eigen kosten die zij maken 
om aan deze wedstrijd deel te nemen. 
 
3.10 De deelnemers waarborgen de authenticiteit van hun foto’s. Poging tot 
fraude betekent uitsluiting van de wedstrijd. 
 
3.11 De deelnemer die één of meerdere foto’s instuurt, heeft kennis van het 
auteursrecht. De deelnemers moeten over de exclusieve rechten beschikken 
van elke ingediende foto en dragen de verantwoordelijkheid voor hun 
ingeleverde werken, zowel op het vlak van het recht op de privacy als op vlak 
van auteursrechten. Door inzending verklaart de fotograaf dat de personen 
die op de foto’s staan geen bezwaar hebben tegen publicatie. Ook zijn zij op 
de hoogte van het wedstrijdreglement. De foto’s moeten door de fotograaf zelf 
genomen zijn. Inzending ervan impliceert de eigendom van het auteursrecht 
door de inzender. 
 
 
ARTIKEL 4 – BEOORDELING / STEMMING 
4.1 De beoordeling van de foto’s gebeurt als volgt: 
4.1.1 Iedereen kan een onbeperkt aantal foto’s inzenden per e-mailadres. 
4.1.2 De ingezonden foto’s worden door de organisator gecontroleerd of ze 
voor publicatie geldig zijn en niet tegen de goede zeden indruisen. Enkel 
foto’s van paarden worden aanvaard. 
De organisator hoeft geen reden aan te halen om de foto al dan niet te 
publiceren. De organisator kan te allen tijde en naar eigen keuze een 
gepubliceerde foto uit de wedstrijd verwijderen. 
4.1.3. De beoordeling gebeurt op basis van het aantal likes op de foto’s op de 
Cavalor-Facebookpagina. De 3 foto’s met de meeste likes op hun foto op de 
Cavalor-Facebookpagina winnen.  



 
4.2 De organisator kan te allen tijde uitgebrachte stemmen en inzendingen 
schrappen als er een vermoeden van fraude is, dit zonder motivatie of 
informatie. 
 
4.3 Stemmen is mogelijk vanaf 25 november 2019 t.e.m. 15 december 2019. 
 
4.4 Tegen de uitkomst van de wedstrijd is geen verhaal mogelijk. Er worden 
ook geen brieven, telefoongesprekken of e-mails in verband met de wedstrijd 
beantwoord. 
 
 
ARTIKEL 5 – PRIJZEN 
De 3 foto’s met de meeste stemmen winnen een Cavalor-kerstgeschenk voor 
hun paard. Dat bevat 6 zakken Cavalor-voeder naar keuze, 1x Cavalor Mash 
& Mix 1,5 kg, 1x Cavalor Crunchies, 1x Cavalor Leather Soap 500 ml, 1x 
Cavalor Leather Shine 200 ml, 1x Cavalor Derma Spray 250 ml en 1x Cavalor 
PodoGuard 500 ml. 
5.5.De uitslag van de wedstrijd wordt bekendgemaakt op 16 december 2019.  
 
5.6 De winnaars worden per e-mail en via sociale media op de hoogte 
gebracht via het mailadres dat aan hun deelname verbonden is. 
 
 
ARTIKEL 6 – UITREIKEN VAN DE PRIJZEN 
De prijzen worden verstuurd naar het adres dat aan de deelname verbonden 
is. Indien het adres onvolledig of incorrect is, kan de prijs niet opgestuurd 
worden en kan Versele-Laga zelf beslissen een nieuwe winnaar aan te 
wijzen. 
De prijs is niet omruilbaar voor geld of andere voordelen in natura. 
 
 
ARTIKEL 7 – AUTEURSRECHTEN 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan (deelname aan) deze 
fotowedstrijd, publicaties op de website of in interne en/of externe uitingen of 
exposities. 
De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor het schenden van de 
auteursrechten op de ingezonden beelden door derden. De organisator kan 
niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten die voortvloeien uit het 
onrechtmatig gebruik van beelden waarop auteursrecht rust. 
 
 
ARTIKEL 8 – 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 of te 
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 9 – WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
De gevraagde persoonsgegevens op het deelnameformulier moeten verplicht 
worden ingevuld. Deze gegevens zijn bestemd voor de Organisator en dienen 
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 opgeslagen in het Cavalor-klantenbestand en 
kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Deze gegevens 
worden niet verkocht of aan derden overgedragen, op welke wijze dan ook. 
 
 
ARTIKEL 10 - KLACHT  
10.1 Elke klacht moet vóór 31 december 2019 per aangetekend en 
gemotiveerd schrijven betekend worden aan Versele-Laga: 9800 Deinze, 
Kapellestraat 70. 
 
10.2 Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten. 
 
 
ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID  
11.1 De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele 
technische problemen tijdens het openen/uploaden van digitale bestanden, 
waardoor de inzending niet mee kan dingen naar de prijzen. 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. 
 
11.2 De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien door 
buiten haar wil optredende oorzaken de wedstrijd zou worden onderbroken of 
afgelast. 
 
11.3 De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor het schenden van 
de auteursrechten op de ingezonden werken door derden. 
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten die 
voortvloeien uit het onrechtmatig gebruik van beelden waarop auteursrecht 
rust. 
 
11.4 De deelnemers vrijwaren de organisatie van elke vorm van aanspraak of 
verantwoording voortkomende uit publicatie of expositie van de inzending. 


