
Wedstrijdreglement 

"BDAY GIVEAWAY: win een Nutri-Bel verwenpakket t.w.v. € 170” 

WEDSTRIJDVRAAG: Hoeveel producten zijn er te koop via onze webshop?

SCHIFTINGSVRAAG: Hoeveel mensen zullen deelnemen aan deze wedstrijd
tussen 16/11/2022 en 23/11/2022?

Nutri-Bel BV verloot één verwenpakket ter waarde 170 euro onder iedereen die
tussen 16 november en 23 november 2022 een antwoord geeft op de wedstrijd- en
schiftingsvraag. De winnaar zal persoonlijk worden verwittigd en zal deze prijs
ontvangen via Bpost. 

Hoe kan jij het Nutri-Bel verwenpakket winnen?

Beantwoord de wedstrijdvraag én schiftingsvraag; 

Alleen als bovenstaande vragen beide zijn beantwoord, maakt de deelnemer kans
op deze unieke prijs ter waarde van € 170 ! 

Waar antwoorden? Deelnemen kan door de antwoorden op bovenstaande vragen
te reageren; via mail (info@nutri-bel.be OF marketing@nutri-bel.be), via het
blogbericht van de wedstrijd, via een sms naar 0477/966 155, via een DM via onze
Instagrampagina of via een chatbericht via Facebook. Al deze mogelijkheden
worden aanvaard als deelname! We contacteren de winnaar persoonlijk op
24/11/2022.

Artikel 1 -  Algemeen

De wedstrijd “BDAY GIVEAWAY: win een Nutri-Bel verwenpakket t.w.v. € 170” wordt 
georganiseerd door Nutri-Bel BV, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te
Gent, Baarledorpstraat 12. 

Bij deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer zonder voorbehoud ons
wedstrijdreglement én de wedstrijdbeslissing die Nutri-Bel BV neemt. Er is 1
winnaar. De gegevens van persoonlijke aard die de deelnemers communiceren
worden opgeslagen en worden enkel gebruikt in het kader van de wedstrijd. 

Deze winactie wordt niet gesponsord of beheerd door andere derde partijen.
Iedereen kan deelnemen via de website (blogbericht wedstrijd), social media
kanalen Instagram en Facebook, telefoon of per mail. 

https://nutri-bel.be/wedstrijdreglement-giveaway-verwenpakket


Marine Collageen complex poeder
Vitamineril 
Gezichtswasgel
Linumisit
Egyptian magic lipbalsem
Nutri-C1000+ (90caps)

 Artikel 2 - Toelatingsvoorwaarden 

Nutri-Bel BV verloot één verwenpakket ter waarde 170 euro onder iedereen die tussen
16 november en 23 november 2022 een antwoord geeft op de wedstrijd- en
 schiftingsvraag. Deelname aan de wedstrijd is gratis. 

Artikel 3 - Wedstrijdverloop 

De wedstrijd loopt van 16 november 2022 tot en met 23 november 2022. 
Om deel te nemen aan de wedstrijd en in aanmerking te komen voor de in artikel 5
vermelde prijs moet een deelnemer de wedstrijdvraag én de schiftingsvraag
beantwoorden via één van onze sociale media kanalen/ mail/ blog/ telefoon voor 24
november 2022.

De winnaar ontvangt in de loop van 24 november 2022 een bericht/ mail/ telefoon met
de boodschap dat hij / zij de prijs heeft gewonnen. 

Elke deelnemer kan éénmaal participeren aan de wedstrijd per communicatiekanaal.
D.w.z. dat iemand zowel via Instagram/ Facebook/ mail/ blog/telefoon mag
deelnemen. Indien meerdere antwoorden op de wedstrijdvraag en schiftingsvraag
worden verzonden door dezelfde deelnemer, wordt de meest "juiste" inzending (cfr.
schiftingsvraag) aanvaard. Deelnames zijn slechts geldig wanneer volledig en correct
uitgevoerd zoals omschreven. 

Artikel 4 - Winnaar 

Er is 1 winnaar. De winnaar wordt als volgt bepaald: 
Uit alle geldige inzendingen worden de inzendingen met een correct antwoord op de 
wedstrijdvraag geselecteerd. Daarna wordt bekeken wie de schiftingsvraag correct 
had of die het correcte antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk benaderde.
Bij eventueel ex aequo wordt de winnaar willekeurig geselecteerd door middel van een
online random loting. De winnaar ontvangt in de loop van 24 november 2022 een
bericht/ mail/ telefoon met de boodschap dat hij / zij de prijs heeft gewonnen. 

Wat is de prijs? 6 producten samen ter waarde van € 170 ! De producten zijn speciaal
door ons geselecteerd en het pakket bevat 4 supplementen en 2
verzorgingsproducten;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De prijs kan niet worden omgeruild naar geldwaarde of andere producten.

https://www.nutri-bel.be/product/marine-collageen-complex-poeder/
https://www.nutri-bel.be/product/vitamineril/
https://www.nutri-bel.be/product/vitamineril/
https://www.nutri-bel.be/product/gezichtswasgel-150ml/
https://www.nutri-bel.be/product/linumusit/
https://www.nutri-bel.be/product/egyptian-magic-creme-lipbalsem/
https://www.nutri-bel.be/product/nutri-c1000-90caps/


Artikel 5 - Toezicht op de wedstrijd 

Nutri-Bel BV 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, bedrog of
kwade trouw behoudt Nutri-Bel BV zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit
te sluiten van de wedstrijd. Nutri-Bel BV kan in voorkomend geval ook de prijs
terugvragen en eventueel schadevergoeding eisen voor de door Nutri-Bel BV geleden
schade. 

Artikel 6 - Toekenning van Prijzen 

De winnaar van de wedstrijd ontvangt het verwenpakket via Bpost na de
bekendmaking op 24 november 2022. Geschatte levering vrijdag 25 november 2022
tenzij anders mondeling/ schriftelijk afgesproken met de winnaar.

Artikel 7 - Persoonsgegevens  

Je gegevens worden verwerkt volgens de privacyregels van Nutri-Bel BV
https://www.nutri-bel.be/privacy-verklaring/

De winnaar van deze wedstrijd gaat akkoord om nadien aan Nutri-Bel BV een
beoordeling/ feedback te geven van de producten die hij/ zij won.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

Nutri-Bel BV is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, kosten, rechtstreekse of
onrechtstreekse schade van welke aard ook die zou voortvloeien uit deelname aan de
wedstrijd of door het gebruik van de prijzen.  Druk-, spel- of andere dergelijke fouten
kunnen niet worden ingeroepen als grond voor enige verplichting van Nutri-Bel BV.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en rechtbank   

Belgisch recht is van toepassing op dit reglement. In geval van geschillen zijn enkel de
rechtbanken van Gent bevoegd. 


