
WEDSTRIJDREGLEMENT 

Vanish Pink Big Bang 

ARTIKEL 1: HET ORGANISERENDE BEDRIJF 

RECKITT BENCKISER BELGIUM S.A. (hierna “het organiserende bedrijf”), waarvan het 
hoofdkantoor gevestigd is op 20, Allée de la Recherche/Researchdreef 20, 1070, Brussel, 
geregistreerd onder nr. 0402.184.269, organiseert van 23 april 2018 t/m 20 mei 2018 een 
wedstrijd met verplichting tot aankoop genaamd Vanish Pink Big Bang (hierna “de 
wedstrijd”), alleen toegankelijk op het internet via de website http://www.vanishpink.be 
in België (hierna de “website”), volgens de in dit reglement beschreven voorwaarden. 

ARTIKEL 2: ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN 

Deze wedstrijd is geopend van 23 april 2018 t/m 27 mei 2018 voor alle in België woonachtige 
natuurlijke, volwassen personen. 

De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd en van het 
ontvangen van prijzen, direct dan wel indirect en hoe dan ook: 

- medewerkers van het organiserende bedrijf, werknemers van de Reckitt Benckiser 
Group, de partners van de wedstrijd, hun werknemers en hun dienstenleveranciers, 
inclusief familieleden tot aan de eerste graad; 

- personen die hebben gefraudeerd om deel te nemen aan de wedstrijd in strijd met 
het reglement; 

- personen die op verzoek van het organiserende bedrijf geen bewijs hebben verstrekt 
van hun naam, voornaam, postadres of e-mailadres en volledige burgerlijke staat of 
die deze gegevens onjuist of onvolledig hebben verstrekt. 

Deelname aan de wedstrijd impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke acceptatie van 
dit reglement met al zijn bepalingen, de geldende gedragsregels op het internet, alsmede de 
in België geldende wetten en verordeningen, in het bijzonder de in België geldende 
bepalingen voor spellen en wedstrijden. 

ARTIKEL 3: DUUR VAN DE WEDSTRIJD 

De wedstrijd begint op 23 april 2018 om 00.01 uur en eindigt op 27 mei 2018 om 23.59 uur. 

De deelnemende producten dienen uiterlijk 20 mei 2018 te zijn gekocht, wat wordt 
geverifieerd op basis van de bon.  

ARTIKEL 4: OMSCHRIJVING EN GEDRAGSCODE VAN DE WEDSTRIJD - 
DEELNAMEVOORWAARDEN 

De producten die dienen te worden gekocht voor deelname aan de wedstrijd zijn:  

• alle Vanish-producten die worden verkocht in Carrefour- en Delhaize-winkels in 
België. 

Deelname aan de wedstrijd vindt plaats: 



• exclusief via de website: http://www.vanishpink.be, met uitsluiting van alle andere 
wijzen, waaronder per post. 

Om deel te nemen moet de klant: 

- Eerst één (1) Vanish-product kopen in een Carrefour- of Delhaize-winkel in België 
gedurende de periode van 23 april 2018 t/m 20 mei 2018; 

- De originele bon waarop het gekochte product vermeld staat bewaren; 
- Tussen 23 april 2018 en 27 mei 2018 inloggen op de website 

http://www.vanishpink.be voor België; 
- Zijn of haar contactgegevens invoeren: naam, achternaam, e-mailadres en 

postadres; 
- De originele bon van het gekochte product inscannen; 
- Deze uploaden naar de website, waarbij de datum, productnaam, productprijs en het 

klantlogo (Carrefour of Delhaize) zichtbaar moeten zijn; 
- 2 vragen beantwoorden die een reflectie vereisen van de deelnemer: 

 
o Hoofdvraag: Wanneer werd Vanish Gold geïntroduceerd in België? 

§ 2014 
§ 2015 
§ 2016 
§ 2017 

 
o Subvraag: Hoeveel deelnemers aan deze wedstrijd schat u dat er zijn? 

 
- Instemmen met de voorwaarden van de wedstrijd. 

Er is slechts één deelnemer per huishouden (zelfde naam, zelfde e-mailadres en/of 
postadres) toegestaan tijdens de gehele duur van de wedstrijd. 

Het organiserende bedrijf kiest 100 (honderd) winnaars uit alle deelnemers:  

- 50 (vijftig) winnaars uit de deelnemers die 1 (één) Vanish-product hebben gekocht bij 
een Carrefour-winkel in België 

- 50 (vijftig) winnaars uit de deelnemers die 1 (één) Vanish-product hebben gekocht bij 
een Delhaize-winkel in België.  

De winnaars zijn, voor elke deelnemende winkel, de 50 deelnemers die: 

- de hoofdvraag goed hebben beantwoord; en  
- het meest accurate antwoord hebben gegeven op de deelvraag.  

In het geval dat meer dan 50 deelnemers voldoen aan de winvoorwaarden wordt een 
willekeurige trekking uitgevoerd onder die deelnemers om de winnaars te bepalen. 

Elke winnaar ontvangt binnen 10 werkdagen na 27 mei 2018 een e-mail op het bij de 
registratie voor de wedstrijd opgegeven e-mailadres ter informatie dat hij/zij heeft gewonnen. 
De prijzen worden verstuurd binnen een indicatieve periode van 6 (zes) weken na de selectie 
van de winnaars.  

De winnaars moeten hun originele bon bewaren. Het organiserende bedrijf behoudt zich het 
recht voor om een winnaar/deelnemer te verzoeken zijn/haar bon op te sturen indien het 
organiserende bedrijf denkt dat de deelnemer heeft gefraudeerd, bijvoorbeeld als het 

http://www.vanishpink.be


organiserende bedrijf zich ervan wenst te verzekeren dat de deelnemer geen frauduleuze 
bon heeft geüpload naar de website. 

Tijdens de duur van de wedstrijd kan slechts één prijs worden verstrekt per huishouden 
(zelfde naam, zelfde e-mailadres en/of postadres). 

De winnende deelnemer verplicht zich tot het in goed vertrouwen beantwoorden en versturen 
van alle benodigde informatie aan het organiserende bedrijf. Indien de informatie onjuist of 
onvolledig is, is het organiserende bedrijf mogelijk niet in staat om de prijs te versturen, 
hetgeen de deelname ongeldig maakt. 

Dezelfde sanctie geldt in het geval van meerdere frauduleuze deelnames, bijvoorbeeld bij 
het overschrijven van de in dit reglement gedefinieerde limieten. Het organiserende bedrijf 
kan eenzijdig de deelname van de deelnemer beëindigen, zonder kennisgeving of verklaring 
en zonder enige grond voor een klacht van de deelnemer, in het bijzonder wanneer de 
verstrekte informatie in strijd is met de goede zeden en/of een vernedering vormt met 
betrekking tot het organiserende bedrijf en zijn producten en/of waarschijnlijk consumenten 
zal schokken. 

Voor de geldigheid van de deelname aan de wedstrijd moet de deelnemer in alle gevallen 
strikt voldoen aan de deelnamevoorwaarden zoals deze per geval zijn gedefinieerd, op de 
online diensten van het organiserende bedrijf en die van zijn partners en aan alle andere op 
welke wijze dan ook verstrekte instructies. 

Het organiserende bedrijf is niet aansprakelijk in het geval van het niet functioneren van 
deelnamemogelijkheden aan deze wedstrijd die buiten de macht van het organiserende 
bedrijf vallen.		

ARTIKEL 5: PRIJZEN 

De prijzen die kunnen worden geworden zijn de volgende: 

• 50 (vijftig) Carrefour-cadeaubonnen van € 100 (honderd euro), geldig in Carrefour-
hypermarkten, -supermarkten en -expresswinkels in België (voor de winnaars die 
hebben deelgenomen aan de wedstrijd na aankoop van een Vanish-product bij een 
Carrefour-winkel). Geldigheid van de cadeaubonnen: tot het begin van april 2019.  
 

• 50 (vijftig) Delhaize-waardebonnen van € 100 (honderd euro), geldig in Delhaize-
supermarkten (“Geïntegreerde Supermarkten)” en Delhaize AD-, Delhaize Proxy- en 
Shop ‘n Go-winkels in België en/of Luxemburg (voor de winnaars die hebben 
deelgenomen aan de wedstrijd na aankoop van een Vanish-product bij een Delhaize-
winkel). Geldigheid van de waardebonnen: tot het begin van april 2019. 

Geen van de uitgereikte prijzen mag worden bestreden door wie dan ook van de winnaars. 
De uitgereikte prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden omgewisseld/geruild. 
Het organiserende bedrijf behoudt zich echter het recht voor om op elk moment de 
voorgestelde prijs te vervangen door een andere prijs met minimaal een gelijkwaardige 
waarde. 

Alle merken of productnamen die in dit reglement of op elke andere wijze ter ondersteuning 
van de Wedstrijd worden genoemd blijven het exclusieve eigendom van hun auteur of 
registrant. 

ARTIKEL 6: TOEKENNING EN VERZENDING VAN PRIJZEN 



Het organiserende bedrijf is niet verplicht om een prijs toe te kennen aan een winnaar als 
deze zijn persoonlijke gegevens niet juist heeft ingevoerd, of als hij of zij duidelijk en op wat 
voor manier dan ook de uitkomst van de wedstrijd heeft verstoord of niet heeft voldaan aan 
dit reglement. 

In dit geval blijft de prijs het eigendom van het organiserende bedrijf. 

Ook als de winnaar valse, onvolledige of onleesbare contactgegevens verstrekt, wordt 
zijn/haar deelname als ongeldig beschouwd en kan hij/zij niet langer aanspraak maken op 
zijn/haar prijs. 

Indien een winnaar zijn/haar prijs weigert om wat voor reden dan ook, blijft de prijs het 
eigendom van het organiserende bedrijf. 

ARTIKEL 7: PERSOONLIJKE GEGEVENS  

De tijdens de wedstrijd verzamelde persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemt voor het 
organiserende bedrijf en zijn noodzakelijk voor de registratie van de deelnemers. De 
persoonlijke gegevens worden niet verkocht of overgedragen aan derden. Ze worden 
uitsluitend verstrekt aan derden voor de organisatie van de Wedstrijd en het versturen van 
de prijzen naar de winnaars.  

De verzamelde gegevens mogen door het organiserende bedrijf worden gebruikt voor 
commerciële prospectie op elektronische wijze, enkel met voorafgaande en nadrukkelijke 
toestemming van de deelnemers, aan te geven via een selectievakje op het 
registratieformulier van de wedstrijd op de website. 

Deelnemers moeten het volledige registratieformulier invullen om deel te nemen aan de 
wedstrijd. Bovendien geeft elke winnaar het organiserende bedrijf toestemming om zijn/haar 
voor- en achternaam op de website te publiceren. De winnaar heeft geen recht op 
vergoeding voor dit gebruik anders dan de gewonnen prijs. 

In overeenstemming met de wet worden de persoonlijke gegevens van de deelnemers 
verwerkt op papier of door geautomatiseerde processen. Deelnemers kunnen commerciële 
communicaties ontvangen via alle bestaande en niet-bestaande media van het 
organiserende bedrijf. Deze informatie is bestemd voor het organiserende bedrijf. De 
deelnemers hebben recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en bezwaar tegen 
hun persoonlijke gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend middels een 
eenvoudig schriftelijke verzoek geadresseerd aan: 

RECKITT BENCKISER BELGIUM 
VANISH 
Klantenservice 
20, Allée de la Recherche/Researchdreef 20 
1070 BRUXELLES/BRUSSEL 

met een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de deelnemer. Personen die hun 
recht uitoefenen om gegevens over hen te verwijderen voor het einde van de wedstrijd 
worden geacht af te zien van hun deelname aan de wedstrijd. 

Door het accepteren van de prijs en tenzij dit uitdrukkelijk door hem/haar wordt afgewezen, 
geeft elke winnaar het organiserende bedrijf toestemming om zijn/haar voor- en achternaam 
te gebruiken op de Vanish-website en in andere media zonder dat dit gebruik de winnaar een 



vergoeding of ander voordeel oplevert anders dan de gewonnen prijs. In het geval dat de 
winnaar dit niet wenst, moet hij/zij dit aangeven per brief naar het hierboven vermelde adres. 

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Deelname aan de wedstrijd houdt kennis en acceptatie in van de eigenschappen en 
beperkingen van het internet, met name met betrekking tot technische prestaties, 
responstijden voor raadpleging, opvraging of overdracht van informatie, het risico op 
onderbreking en meer in het algemeen de risico's inherent aan elke verbinding en 
transmissie over het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen 
mogelijk misbruik en de risico's op besmetting door mogelijke virussen die circuleren op het 
internet. 

Het organiserende bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als 
gevolg van een onderbreking, een storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen en 
ontvangstapparatuur die een vloeiende verloop van de actie verhindert om welke reden dan 
ook, of voor enige directe schade als gevolg van deelname aan de wedstrijd.  

Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om de juiste maatregelen te nemen ter 
bescherming van zijn/haar eigen gegevens en/of software op zijn/haar computerapparatuur 
tegen inbreuk. Daarnaast is het organiserende bedrijf aansprakelijk voor 
routeringsproblemen bij het downloaden of verlies van e-mail of post. Het organiserende 
bedrijf is niet aansprakelijk voor technische storingen of hardware- of softwarestoringen van 
welk aard dan ook, waaronder virussen, fouten, enz., die worden veroorzaakt op de 
computerapparatuur van de deelnemer en/of de daarop opgeslagen gegevens en voor alle 
gevolgen die mogelijk optreden bij zijn professionele of commerciële activiteit. 

Het organiserende bedrijf is niet aansprakelijk indien door overmacht of gebeurtenissen 
buiten haar macht (waaronder technische problemen, enz.) de organisatie en uitvoering van 
de wedstrijd worden verstoord, waardoor de wedstrijd wordt verkort, verlengd, uitgesteld, 
aangepast of geannuleerd. 

In dergelijke omstandigheden zal het organiserende bedrijf de deelnemers op alle mogelijke 
technische wijzigingen informeren op de website. 

Het organiserende bedrijf zal zijn best doen om ten alle tijde toegang te verstrekken tot de 
wedstrijd op de website, zonder enige verplichting daartoe. Het organiserende bedrijf kan op 
elk moment de toegang tot de wedstrijd onderbreken, in het bijzonder wegens technische 
redenen, updates en onderhoud. Het organiserende bedrijf is op geen enkele wijze 
verantwoordelijk voor zijn onderbrekingen en gevolgen daarvan. Er kan geen vergoeding 
worden geclaimd wegens deze redenen. 

Het aanmelden van een persoon op de website en de deelname van de deelnemers aan de 
wedstrijd vindt plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer. 

Het organiserende bedrijf kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren indien het lijkt dat 
er op welke wijze dan ook fraude heeft plaatsgevonden, in het bijzonder in het geval van 
gecomputeriseerde deelname aan de wedstrijd of de selectie van de winnaars. In dat geval 
behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om de prijzen niet toe te wijzen aan 
fraudeurs en/of de daders van dergelijke fraude voor het bevoegde gerecht te brengen. 

Het organiserende bedrijf is echter niet aansprakelijk jegens de deelnemers voor de 
gepleegde fraude. 



Het gebruik van een of meerdere fictieve namen of geleende namen van een of meerdere 
derden wordt bijvoorbeeld beschouwd als fraude, daar elke deelnemer dient deel te nemen 
aan de wedstrijd onder zijn/haar eigen naam. Alle fraude leidt tot uitsluiting van de 
deelnemer. 

Het organiserende bedrijf houdt zicht het recht voor om op elke moment zonder 
voorafgaande kennisgeving de wedstrijd te verlengen, op te schorten of te onderbreken 
indien de omstandigheden dit vereisen. Het organiserende bedrijf is niet aansprakelijk 
daarvoor. Indien mogelijk dienen zulke wijzigingen of aanpassingen voorafgaand te worden 
gemeld op passende wijze. 

ARTIKEL 9: WIJZIGING, ANNULERING, SCHORSING, DISKWALIFICATIE 

Deelname aan de wedstrijd impliceert een loyale instelling, wat volledig respect inhoudt voor 
het reglement en de rechten van de andere deelnemers. 

Het organiserende bedrijf houdt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande 
kennisgeving de wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren 
indien de omstandigheden dit vereisen, zonder aansprakelijk te zijn en zonder mogelijkheid 
tot vergoeding. In dergelijke omstandigheden zal het organiserende bedrijf er alles aan doen 
om de deelnemers op voorhand op gepaste wijze te informeren over deze wijzigingen of 
aanpassingen.  

Het organiserende bedrijf kan de deelname van een of meerdere deelnemers schorsen of 
annuleren in het geval van verdacht gedrag, zoals, maar niet beperkt tot, het opzetten van 
een geautomatiseerd registratiesysteem, aanmelden door meerdere personen en 
verschillende computers met dezelfde gebruikersnaam, dat wil zeggen, met hetzelfde in de 
websiteregistratiedatabase geregistreerde gebruikersprofiel, een ongebruikelijke toename, 
een poging om de servers van het organiserende bedrijf te forceren, een verveelvoudiging 
van accounts, enz. 

Het organiserende bedrijf is uitsluitend verantwoordelijk voor de uitsluiting of herstel van de 
betrokken deelnemers aan de hand van de informatie in zijn bezit. In het geval van een 
klacht moeten deelnemers bewijzen dat zij zich hebben gedragen volgens dit reglement. 

Het organiserende bedrijf kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren indien het lijkt dat 
er op welke wijze dan ook fraude heeft plaatsgevonden, in het bijzonder met betrekking tot 
deelname aan de wedstrijd of de selectie van de winnaars. 

Het organiserende bedrijf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

 
ARTIKEL 10: PLAATSING EN TOEGANG TOT HET WEDSTRIJDREGLEMENT 

Het reglement kan worden bekeken, gedownload en afgedrukt op de wedstrijdwebsite, 
toegankelijk op http://www.vanishpink.be voor België. 

Op verzoek kan dit regelement ook worden toegestuurd aan een deelnemer door een brief 
met zijn/haar naam en adres te sturen naar onderstaande adres.  

RECKITT BENCKISER BELGIUM 
VANISH Pink Big Bang 
Klantenservice 
20, Allée de la Recherche/Researchdreef 20 
1070 BRUXELLES/BRUSSEL 

 
ARTIKEL 11: BEWIJS 



Het organiserende bedrijf heeft de noodzakelijke technische middelen ingesteld die de 
deelname of niet-deelname van de gebruiker kunnen aantonen. Derhalve wordt 
overeengekomen dat, tenzij in geval van een wezenlijke fout, de in de informatiesystemen 
van het organiserende bedrijf opgeslagen gegevens bewijswaarde hebben betreffende de 
aanmeldelementen en de informatie als resultaat van een computerbewerking met 
betrekking tot de wedstrijd. Het wordt overeengekomen dat in geval van een wezenlijke 
kennelijke fout het organiserende bedrijf alle programma's, gegevens, bestanden, opnamen, 
operaties en andere zaken (zoals opvolgrapportages of andere verklaringen) van enigerlei 
aard in elektronische of computervorm, vastgesteld, ontvangen of direct of indirect bewaard 
door het organiserende bedrijf, met name in zijn informatiesystemen, mag gebruiken als 
bewijs.  

Deelnemers verplichten zich de ontvankelijkheid, geldigheid of bewijskracht van de 
elementen in elk van de bovengenoemde computer- of elektronische media of vormen niet te 
betwisten op basis van enige wettelijke bepaling die voorschrijft dat bepaalde documenten 
moeten worden opgesteld of ondertekend door de partijen om bewijs te kunnen vormen. 

Derhalve vormen deze elementen bewijs en, indien deze door het organiserende bedrijf als 
bewijsmiddel worden opgevoerd in rechtszaken of andere procedures, zijn ontvankelijk, 
geldig en tegenstelbaar tussen de partijen op gelijke wijze, onder dezelfde voorwaarden en 
met dezelfde bewijswaarde als enig ander document dat schriftelijk is opgesteld, ontvangen 
of bewaard.		

	
ARTIKEL 12: ALGEMENE BEPALINGEN 

De Belgische wet is van toepassing op dit reglement.  

Alle geschillen met betrekking tot de wedstrijd dienen kenbaar te worden gemaakt aan het 
organiserende bedrijf per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen één (1) 
maand na het einde van de wedstrijd (poststempel als bewijs). Deze dient te worden 
geadresseerd aan: 

RECKITT BENCKISER BELGIUM 
VANISH 
Klantenservice 
20, Allée de la Recherche/Researchdreef 20 
1070 BRUXELLES/BRUSSEL 

Indien een van de bepalingen van dit reglement nietig en ongeldig wordt verklaard, heeft dit 
geen effect op de geldigheid van de rest van het reglement. 

Alle hieruit voortvloeiende geschillen die niet minnelijke kunnen worden geschikt zullen voor 
het gerecht worden gebracht dat bevoegd is in dergelijke kwesties. 

 


