
Spelregels / wedstrijd 
 
Spel / wedstrijd Galler 
Onderhavig reglement ("Reglement") regelt de voorwaarden voor de wedstrijd van Galler ("Spel / 
Wedstrijd "). 
Door zijn deelname aan de Wedstrijd aanvaardt elke Deelnemer het Reglement en elke beslissing 
van de Organisator die ten overstaan van de Deelnemers een definitief en uitvoerbaar karakter 
heeft gekregen en die betrekking heeft op alle aspecten van de Wedstrijd. 
 
ARTIKEL 1: ORGANISATOR 
Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door LA CHOCOLATERIE GALLER nv, die haar 
maatschappelijke zetel gevestigd heeft in: Rue de la Station 39 ,4051 VAUX-S.-CHEVREMONT 
(België) en die gekend is onder het ondernemingsnummer: BE 0416.169.689 ("Organisator"). 
 
ARTIKEL 2: LOOPTIJD VAN DE WEDSTRIJD 
Deze Wedstrijd loopt van 07/02/2022 tot 28/02/2022 om 23 uur 59 ("Looptijd van het Spel / de 
Wedstrijd"). 
 
ARTIKEL 3: DEELNAME 
De deelname aan de Wedstrijd is uitsluitend voorbehouden voor natuurlijke personen (" 
Deelnemers") die op het ogenblik van hun inschrijving: 
(i) wettelijk woonachtig zijn in België; 
(ii) minstens 18 jaar oud zijn. Personen die nog geen 18 jaar zijn, mogen alleen deelnemen aan de 
Wedstrijd als ze correct vertegenwoordigd worden en 
(iii) als ze over een geldig e-mailadres beschikken. 
Elke Deelnemer kan ertoe verplicht worden om te bewijzen dat hij/zij de gemachtigde houder is 
van het e-mailadres waarmee hij/zij heeft deelgenomen.  
 
Mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd: 
(i) de bestuurders, de kaderleden, de bedienden, de onderaannemers of de agenten van de 
Organisator; 
(ii) personen die op georganiseerde wijze of in het kader van een juridische of feitelijke vereniging 
of op enige andere wijze samenwerken om hun winstkansen te vergroten; en 
(iii) personen die samenwonen met of deel uitmaken van de naaste familie van een van de 
bovenvermelde personen. 
 
ARTIKEL 4: PROCEDURE 
Om aan het Spel / de Wedstrijd deel te nemen en een prijs te winnen, moet elke Deelnemer tijdens 
de Looptijd van de Wedstrijd de procedure volgen die hieronder zal worden uiteengezet. 
 

1. Ga naar de url www.game.galler.com. 
2. Vul de gegevens in en aanvaard de algemene voorwaarden op de webpagina 

www.game.galler.com. 

3. Vermeld de EAN-code van een product van Galler dat u heeft gekocht (naar keuze uit het gamma 
repen 70 g, tabletten 80 g en Rawetes 100 g). 
Elke deelname zal op voorhand beoordeeld worden door de Organisator of door zijn agentschap. 
Als de deelname strookt met dit Reglement, inclusief de artikelen 1, 2 en 3, kan de Deelnemer een 
prijs winnen. 

4. Antwoord de vraag “Wat is de stad van herkomst van de chocolaterie ?” 
5. Antwoord de subsidiaire vraag 
 
ARTIKEL 5: AANDUIDING VAN DE WINNAARS 

De twee winnaars worden bij lottrekking bepaald op het einde van de looptijd van de wedstrijd. De 
beslissing van La Chocolaterie Galler nv over de aanduiding van de winnaars is een soevereine 
beslissing en kan noch door de deelnemers noch door derden betwist worden. 

http://www.game.galler.com/
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Het geschenk zal verzonden worden naar het postadres dat de deelnemer meedeelt in zijn 
antwoord op de e-mail met de boodschap dat hij de winnaar is. 
 
De twee winnaars hebben vanaf het tijdstip van de bekendmaking van de winnaars 1 maand tijd 
om te antwoorden op de e-mail waarin hen gevraagd wordt hun gegevens door te sturen zodat zij 
het gouden ticket in ontvangst kunnen nemen waarmee ze in de Volvo 164 kunnen stappen. Bij 
gebrek aan dit antwoord gaat de prijs verloren. De prijs zal niet worden opgestuurd. 
 
Nadat Chocolaterie Galler nv de winnaars heeft bepaald, neemt zij met die winnaars uiterlijk op 14 
maart 2022 per e-mail of per telefoon contact op op het adres en het telefoonnummer dat door de 
deelnemer werd meegedeeld.  Indien het e-mailadres van de deelnemer intussen geschrapt is of 
indien de deelnemer dit e-mailadres intussen niet meer gebruikt, moet hij/zij La Chocolaterie Galler 
nv hiervan op de hoogte brengen (per e-mail en wel uitsluitend via infos@galler.com en binnen 24 
uur na het ogenblik waarop dit adres niet meer gebruikt of geschrapt wordt) en moet hij/zij aan La 
Chocolaterie Galler nv binnen diezelfde termijn zijn/haar nieuwe geldige persoonlijke e-mailadres 
meedelen. Bij gebrek hieraan kan hij/zij niet eisen om als winnaar van deze wedstrijd te worden 
beschouwd. 
 
De bovenvermelde werkwijze is de enige werkwijze die geldig is met het oog op de deelname aan 
de wedstrijd en de op de toekenning van de prijzen. 
De prijs wordt toegekend aan een bepaalde persoon, kan niet worden verhandeld en kan niet 
worden uitbetaald in de vorm van geld of van enige andere tegenprestatie. 
 
ARTIKEL 6: PRIJZEN 
De twee winnaars ontvangen: 

 
1 gouden ticket waarmee ze aan boord van de Volvo 164 een halve dag op zee mogen 
doorbrengen met Jonas Gerckens, de belangrijkste Belgische zeiler. Het vertrek is in de zomer van 
2022 in Zeebrugge gepland.  
Elke Deelnemer kan slechts een keer dezelfde prijs winnen. 
De Deelnemer kan zijn/haar prijs niet overdragen of omruilen. De prijs moet als dusdanig aanvaard 
worden. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs naar eigen goeddunken te 
vervangen door een product met een identieke of hogere waarde. Elk deel van de prijs dat niet 
wordt gebruikt overeenkomstig dit Reglement, is verloren en geeft geen recht op enige financiële 
compensatie. 
 
ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID 
De Organisator wijst, voor zover de wet dit toelaat, elke aansprakelijkheid in het kader van de 
Wedstrijd van de hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 
- in geval van een verloren, gestolen, verdwenen, beschadigde, defecte, onleesbare, 
onnauwkeurige of onvolledige deelname/inschrijving; 
- in geval van een tikfout of een andere fout van menselijke, mechanische, formele, elektronische 
of technische aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot fouten in het promotiemateriaal en in 
onderhavig Reglement; 
Elke Deelnemer aanvaardt: 
- dat hij/zij de Organisator en zijn verbonden ondernemingen alsook al hun kaderleden, 
bestuurders, bedienden, onderaannemers en agenten ontheft van elke aansprakelijkheid bij verlies 
of schade naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd of de toekenning, de overhandiging, 
het bezit en/of het gebruik van de prijs; 
- dat hij/zij in geen geval aanspraak kan maken op een punitieve schadevergoeding, op een 
vergoeding voor indirecte schade (gederfde winst, reputatieschade, enz.) of enige andere vorm 
van schadevergoeding. 
 
ARTIKEL 8: KLACHTEN 
Alle opmerkingen, vragen of klachten over de Wedstrjid moeten worden gericht aan de Organisator: 
 
LA CHOCOLATERIE GALLER nv  



Avenue du Parc Industriel, 213/R2 
4041 Herstal - België 
infos@galler.com 
 
Het feit dat de Organisator hierop niet reageert, mag in geen geval beschouwd worden als een 
instemming met de inhoud van dit bericht of dit document. 
 
ARTIKEL 9: PREROGATIEVEN, MISBRUIK EN BEDROG 
Alle deelnames kunnen door de Organisator en/of zijn reclamebureau beoordeeld worden om te 
waarborgen dat zij stroken met de vereisten van dit Reglement. 
De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Wedstrijd te schorsen, te annuleren 
of te wijzigen om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot bedrog, technische 
gebreken, met name aan de netwerkservers of aan het computermateriaal, bij virussen, bij bugs, 
bij fouten in de programmering of bij enige andere fout of oorzaak waarover de Organisator geen 
controle heeft, die een negatief effect heeft op de administratie, de veiligheid, de integriteit en het 
goede verloop van de Wedstrijd. Elke situatie die niet uitdrukkelijk voorzien is in dit Reglement, zal 
door de Organisator zelf worden beslecht. De beslissingen van de Organisator hebben een 
definitief karakter en hiertegen is geen beroep mogelijk. 
Elke poging om het verloop van de Wedstrijd te schaden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot 
elk bedrieglijk verzoek, valt onder de strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
dader van die handelingen. 
De Organisator behoudt zich bij dergelijke handelingen het recht voor een vergoeding te eisen, 
voor zover de wet dit toestaat. Elke Deelnemer die betrokken is bij of meegewerkt heeft aan 
dergelijke handelingen, kan uitgesloten worden uit de Wedstrijd en verliest de prijs die hij/zij 
gewonnen zou hebben. 
 
De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer uit te sluiten als hij vaststelt of 
vermoedt dat die Deelnemer het legitieme verloop van de Wedstrijd tracht te schaden door vals 
spelen of door andere bedrieglijke, misleidende of onrechtmatige praktijken. 
 
ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS 
Door het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van de Wedstrijd aanvaardt de 
Deelnemer uitdrukkelijk dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt zullen worden zoals beschreven 
staat in onderhavig Reglement. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden verwerkt door 
de Organisator die de enige verwerkingsverantwoordelijke is conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden om het goede verloop van de Wedstrijd te 
waarborgen, en zullen vernietigd worden nadat de winnaar bepaald is. Ze kunnen in anonieme 
vorm ook gebruikt worden voor marktstudies. In het kader van die doeleinden is het mogelijk dat 
de persoonsgegevens van de Deelnemer overgemaakt worden aan een of meerdere entiteiten, 
partneragentschappen of andere onderaannemers van de Organisator. 
U heeft het recht om gratis toegang te krijgen tot uw gegevens en/of om te vragen dat deze 
gegevens rechtgezet worden. Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, moet u een verzoek 
hiertoe richten aan:  
 
LA CHOCOLATERIE GALLER nv  
Avenue du Parc Industriel, 213/R2 
4041 Herstal - België 
infos@galler.com 
 
ARTIKEL 11: OVERIGE BEPALINGEN 
Elke Deelnemer kan de integrale tekst van het Reglement gratis ontvangen door een verzoek 
hiertoe naar de Organisator te sturen. 
In geval van een conflict tussen de informatie over de Wedstrijd die vermeld staat in dit Reglement, 
en de andere informatie over de Wedstrijd die vermeld staat in het promomateriaal over de 
Wedstrijd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de informatie over de Wedstrijd die te vinden is 
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op internet, die verspreid wordt via de verkooppunten, in de reclame, op de verpakkingen en in de 
media), heeft de informatie over de Wedstrijd die vermeld staat in dit Reglement, voorrang. 
Op de Wedstrijd, dit Reglement en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de 
Wedstrijd en/of dit Reglement of die ermee verband houden, is het Belgische recht van toepassing. 
Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor geschillen over de Wedstrijd of het Reglement, 
met inbegrip van geschillen over de niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de 
Wedstrijd en/of dit Reglement of die ermee verband houden, behalve indien de wet de bevoegdheid 
hiervoor uitdrukkelijk bij andere rechtbanken legt, en onverminderd de rechten van de Deelnemer 
om een zaak aanhangig te maken bij een andere rechter. 
De Deelnemer en de Organisator verbinden zich ertoe om voorafgaand aan een eventuele 
rechtszaak te trachten een minnelijke regeling te vinden. 

 


