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VOLLEDIG REGLEMENT – SPEL APEROTIME BY SCHWEPPES 

  
ARTIKEL 1 - ORGANISATIE 

 
 

De vennootschap ORANGINA SCHWEPPES France SAS geregistreerd in het handels- en 

ondernemingsregister van NANTERRE onder het nummer B 404 907 941, vennootschap met sociaal 

kapitaal van 446.036.924 euro met maatschappelijke zetel te 40-52 boulevard du Parc in Neuilly-sur-

Seine (92 200), 

 

En 

 

De vennootschap SCHWEPPES SUNTORY BENELUX NV, vennootschap naar Belgisch recht, 

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0434.395.791, met 

maatschappelijke zetel te Rue du Cerf 127, 1332 Genval, België, 

 

En 

 

De vennootschap FELDSCHLOSSCHEN BOISSONS SA, Marketing Schweppes, met maatschappelijke 

zetel te 4310 Rheinfelden, Zwitserland. 

 

(hierna gezamenlijk de “Organisator”), organiseert voor het Franse vasteland (inclusief Corsica), 

België en Nederland een wedstrijdspel met aankoopverplichting met instant wins met de naam 

"SCHWEPPES APEROTIME" van 15/09/2022 om 00.01 uur tot 31/05/2023 om 23.59 uur (tijdzone 

Parijs), dat toegankelijk is op de website aperotime-schweppes.com (hierna het "Spel"). 

 

De Organisator organiseert voor Zwitserland een wedstrijdspel zonder aankoopverplichting met 

instant wins met de naam "SCHWEPPES APEROTIME" van 15/09/2022 om 00.01 uur tot 31/05/2023 

om 23.59 uur (tijdzone Parijs), dat toegankelijk is op de website aperotime-schweppes.com.  

 

De voorwaarden van het spel worden hieronder uiteengezet en toegelicht (hierna het "Reglement" 

genoemd). 

 

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

 
 

Het Spel is toegankelijk voor alle natuurlijke personen die meerderjarig zijn op de datum van 

deelname aan het Spel en woonachtig zijn op het Franse vasteland (inclusief Corsica), België, 

Zwitserland en Nederland (hierna de “Deelnemer” of gezamenlijk de “Deelnemers”), met 

uitzondering van de leden of werknemers van de Organisator, zijn filialen en/of aangesloten 

vennootschappen, dienstverlenende en/of partnervennootschappen die betrokken zijn bij de 

organisatie van het Spel, het personeel van verkooppunten die betrokken zijn bij de uitvoering van 

het Spel, en meer in het algemeen alle personen die betrokken zijn bij de organisatie van het Spel, 

evenals hun respectievelijke familieleden en verwanten (ouders, kinderen, echtgenoten, feitelijk 

samenwonenden, wettelijk samenwonenden, ...). Deelname aan het Spel houdt van rechtswege en 

automatisch uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Deelnemers in van dit 

Reglement, de deontologische regels die gelden op internet en alle toepasselijke wet- en regelgeving 
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op het Franse (inclusief Corsica), Belgische, Zwitserse en Nederlandse grondgebied, en meer in het 

bijzonder de toepasselijke bepalingen inzake spelen. 

 

Derhalve leidt niet-naleving van dit Reglement, en met name van de vereiste voorwaarden voor 

deelname, vermelding van een valse identiteit of adres, frauduleuze, valse, misleidende, verkeerde 

en/of onjuiste informatie, of schending van de andere vermelde bepalingen tot ongeldigheid van de 

deelname. 

 

ARTIKEL 3 – PUBLICATIE EN AANKONDIGING VAN HET SPEL 

 
Gedurende de looptijd wordt het Spel aangekondigd op: 

 

1. De verpakkingen van de producten:  
 

o Schweppes Indian Tonic Regular: PET 1,5L x1 en x2, PET 1L, PET 50cl x1 en x4, blikjes 
33cl x1 en x6 en x8, blikjes 15cl x12, statiegeldglas 25cl x1, wegwerpglas 25cl x6;  

o Schweppes Indian Tonic Zero: PET 1,5L x1 en x6, blikjes 33cl x1 en x6 en x8; 
o Schweppes Pink Tonic: PET 1,5L x1 en x4, blikjes 33cl x1 en x6, statiegeldglas 25cl x1; 
o Schweppes Pink Tonic Zero: blikjes 33cl x1 en x6; 
o Schweppes Ginger Beer: PET 1L x1; 
o Schweppes Ginger Ale: PET 1L x1. 

 

2. De verkoopdisplays geplaatst in de deelnemende verkooppunten (display in mastvorm, 
gewoon meubel, eventmeubel, kakemono, spandoekposter, reclamebijlage, totem, boog); 

 
3.  De website www.aperotime-schweppes.com (hierna de "Site"); 

 
4. De Drive-banners. 

 

ARTIKEL 4 – PRODUCTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DEELNAME AAN HET SPEL 

 
 

De producten die in aanmerking komen voor deelname aan het Spel met vermelding van een QR-

code op de verpakking zijn: 

 

- Voor Frankrijk:  
o Schweppes Indian Tonic Regular: PET 1,5L x1 en x2, PET 1L, PET 50cl x1 en x4, blikjes 

33cl x1 en x6, blikjes 15cl x12, wegwerpglas 25cl x6;  
o Schweppes Indian Tonic Zero: PET 1,5L x1, blikjes 33cl x1 en x6; 
o Schweppes Pink Tonic: PET 1,5L x1, blikjes 33cl x1 en x6; 
o Schweppes Ginger Beer: PET 1L x1; 
o Schweppes Ginger Ale: PET 1L x1. 

 
 
 

- Voor België:  
o Schweppes Indian Tonic Regular: blikjes 33cl x1 en x6 en x8, wegwerpglas 25cl x6, 

PET 1,5L x1, statiegeldglas 25cl x1, blikjes 15cl x12; 
o Schweppes Indian Tonic Zero: blikjes 33cl x1 en x6 en x8, PET 1,5L x1 en x6; 
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o Schweppes Pink Tonic: statiegeldglas 25cl x1, blikjes 33cl x1 en x6, PET 1,5L x1 en x4; 
o Schweppes Pink Tonic Zero: blikjes 33cl x1 en x6; 
o Schweppes Ginger Ale: PET 1L x1. 

 
- Voor Nederland:  

o Schweppes Indian Tonic Regular: blikjes 33cl x1, PET 1L x1. 
 

- Voor Zwitserland:  
o Schweppes Indian Tonic Regular: blikjes 33cl x1 en x6; 
o Schweppes Pink Tonic: blikjes 33cl x1 en x6.  

 

ARTIKEL 5 – WIJZE VAN DEELNAME 

 
 

5.1 Hoe deelnemen aan het Spel  

 

Om deel te nemen aan dit Spel op het Franse vasteland (inclusief Corsica), in België en in Nederland 

moet de Deelnemer: 

 

• Deelnemen tussen 15/09/2022 om 00.01 uur en 31/05/2023 om 23.59 uur (tijdzone Parijs);  

 
• Beschikken over een compatibele mobiele telefoon, computer of tablet; 

 

• Eén Schweppes product in om het even welk assortiment of formaat kopen en de kassabon 

bewaren, met dien verstande dat de kassabonnen die geldig zijn van 15 september 2022 tot 

het einde van het Spel in aanmerking zullen worden genomen; 

 

• De QR-code scannen of de website van het Spel bezoeken op het adres aperotime-

schweppes.com; 

 
• Het verzamelen van cookies accepteren; 

 

• Het grondgebied van deelname kiezen (Frankrijk, België Vlaams Gewest, België Waals 

Gewest of Nederland); 

 
• Zijn e-mailadres opgeven; 

 

• Klikken op "Ik speel" om naar het Spel te gaan; 

 

• Een Deelnemer die de zone België heeft gekozen, moet een bijkomende vraag beantwoorden 

die hem toegang tot het Spel verleent, afhankelijk van het juiste antwoord; 

 
• Een flesje Schweppes opentrekken met zijn vinger of met de muis voor Deelnemers op een 

computer;  

 

• Indien de Deelnemer tot winnaar wordt uitgeroepen (hierna de "Winnaar"), in de daarvoor 

bestemde rubriek van het contactformulier de volgende gegevens invullen: titel, naam, 

voornaam, postadres, postcode, woonplaats, telefoonnummer; evenals zijn geldige 

aankoopbewijs; vervolgens op de knop "Valideren" klikken; 
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• De Winnaar zal op het scherm en via automatische e-mail ervan op de hoogte worden 

gebracht dat zijn deelname gevalideerd is en dat het bedrijf dat de winsten beheert 

(IMPROOV) binnen de zeven (7) werkdagen contact met hem zal opnemen om over te gaan 

tot de toekenning van de prijs; De termijn om contact op te nemen met de winnaar gaat in 

op de dag waarop de prijs aan de consument wordt bekendgemaakt.  

 

• Indien de Deelnemer geen winnaar is, krijgt hij een pagina te zien waarop staat dat hij niet 

heeft gewonnen, en wordt hij uitgenodigd om het de volgende dag opnieuw te proberen met 

een ander aankoopbewijs. 

 

Om deel te nemen aan dit Spel in Zwitserland, moet de Deelnemer: 

 

• Deelnemen tussen 15/09/2022 om 00.01 uur en 31/05/2023 om 23.59 uur (tijdzone Parijs);  

  
• Beschikken over een compatibele mobiele telefoon, computer of tablet; 

 

• De QR-code scannen die op elke fles van het "Spel Aperotime by Schweppes" staat of, indien 

de QR-code om de een of andere reden niet werkt, is het ook mogelijk om toegang tot het 

Spel te krijgen door naar www.aperotime-schweppes.com te gaan met een compatibele 

tablet, computer of mobiele telefoon; 

 

• Aangezien deelname aan het Spel in Zwitserland zonder aankoopverplichting is, is het ook 

mogelijk deel te nemen door een gefrankeerde briefkaart te sturen tot en met 1 mei 2023 

(poststempel als bewijs) naar Feldschlösschen Boissons SA, Marketing Schweppes, 4310 

Reheinfelden, Zwitserland, met de vermelding "Aperotime Schweppes", met opgave van zijn 

naam en voornaam en een geldig e-mailadres waarmee contact kan worden opgenomen. 

Feldschlösschen Boissons zal de Deelnemer dan een QR-code op papier toesturen om 

toegang te krijgen tot de site; 

 

• Het verzamelen van cookies accepteren; 

 

• Zwitserland als grondgebied van deelname kiezen; 

 
• Zijn e-mailadres opgeven; 

 

• Klikken op "Ik speel" om naar het Spel te gaan; 

 

• Een flesje Schweppes opentrekken met zijn vinger of met de muis voor Deelnemers op een 

computer; 

 
• Indien de Deelnemer tot winnaar wordt uitgeroepen (hierna de "Winnaar"), in de daarvoor 

bestemde rubriek van het contactformulier de volgende gegevens invullen: titel, naam, 

voornaam, postadres, postcode, woonplaats, telefoonnummer; vervolgens op de knop 

"Valideren" klikken. 
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De Winnaar zal op het scherm en via automatische e-mail ervan op de hoogte worden gebracht dat 

zijn deelname gevalideerd is en dat het bedrijf dat de winsten beheert (IMPROOV) binnen de zeven 

(7) werkdagen contact met hem zal opnemen om over te gaan tot de toekenning van de prijs. De 

termijn om weer contact op te nemen met de winnaar gaat in op de dag waarop de prijs aan de 

consument wordt bekendgemaakt. 

• Indien de Deelnemer geen winnaar is, krijgt hij een pagina te zien waarop staat dat hij niet 

heeft gewonnen, en wordt hij uitgenodigd om het de volgende dag opnieuw zijn geluk te 

beproeven. 

 

5.2 Instant wins 

 

Het Spel is gebaseerd op vijfentwintig (25) instant wins, met dien verstande dat: 

 

• Twintig (20) instant wins zijn gepland voor het Franse vasteland (inclusief Corsica); 

 

• Drie (3) instant wins zijn gepland voor België; 

 
• Eén (1) instant win is gepland voor Nederland; 

 

• Eén (1) instant win is gepland voor Zwitserland. 

 

De prijs zal worden bevestigd en verzonden na moderatie van de deelneming.  

 

Voor het Franse vasteland (inclusief Corsica), België en Nederland zal de deelname worden bevestigd 

zodra de Winnaar bewijs heeft geleverd van zijn aankoop door zijn kassabon te downloaden of te 

scannen met het fototoestel van zijn telefoon. 

 

Als het resultaat van de instant win “Gewonnen” is, wint de Deelnemer de vooraf bepaalde prijs. 

 

Zodra het winnende moment is getriggerd, zal de eerste deelname onmiddellijk volgend op dit 

moment als winnend worden beschouwd. De Winnaar zal vijf (5) uur de tijd hebben om het formulier 

in te vullen, anders zal het winnende moment op dezelfde manier opnieuw in het spel worden 

gebracht. 

 

Voor de Winnaar in Zwitserland zal de prijs als verloren worden beschouwd indien hij niet reageert 

binnen tien (10) dagen na de kennisgeving van de prijs die aan hem is gericht of indien de 

toegezonden contactgegevens onvolledig zijn of ontbreken.  

 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs van een Winnaar ongeldig te verklaren indien 

hij niet woont in de zone die hij bij het begin van het Spel heeft opgegeven.  

 

5.3 

 

Voor het Franse vasteland (inclusief Corsica), België en Nederland is het aankoopbewijs slechts één 

(1) keer geldig, met dien verstande dat alleen de kassabonnen vanaf 15 september 2022 tot en met 

31 mei 2023 in aanmerking komen voor het Spel. 

 

5.4 
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Maximaal één prijs per huishouden (dezelfde namen en/of post- en/of e-mailadressen en/of 

hetzelfde IP-adres) gedurende de looptijd van de Wedstrijd. 

5.5 

 

De Organisator behoudt zich het recht voor de regels van het Spel te wijzigen of annuleren indien 

fraude wordt vastgesteld. 

 

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onderbrekingen van de telefoon- 

en/of elektronische communicatie die van invloed zijn op de deelnames en behoudt zich het recht 

voor de prijs in hetzelfde Spel opnieuw beschikbaar te stellen. 

 

ARTIKEL 6 - PRIJZEN 

 
 

Bij het Spel zijn de volgende prijzen te winnen die verdeeld zijn onder de volgende instant wins: 

 

• Twintig (20) weekends in een Europese hoofdstad* voor twee (2) personen voor de prijs van 

tweeduizend achtenveertig (2048) euro voor de Winnaars van het Franse vasteland (inclusief 

Corsica); 

 

• Drie (3) weekends in een Europese hoofdstad* voor twee (2) personen voor de prijs van 

tweeduizend achtenveertig (2048) euro voor de Winnaars van België; 

 

• Eén (1) weekend in een Europese hoofdstad* voor twee (2) personen voor de prijs van 

tweeduizend achtenveertig (2048) euro voor de Winnaars van Nederland; 

 
• Eén (1) weekend in een Europese hoofdstad* voor twee (2) personen voor de prijs van 

tweeduizend achtenveertig (2048) euro voor de Winnaars van Zwitserland;  

*De Europese hoofdsteden waarop de prijzen betrekking hebben, zijn Madrid, Rome, Parijs, Wenen, 
Berlijn, Lissabon, Praag, Amsterdam, Boedapest en Stockholm.  

• Elk weekend, beheerd door het reisbureau 37DEUX VOYAGES, Parc Actilonne, 31 Allée Alain 

Gautier, 85340 Les Sables-d'Olonne, omvat voor twee (2) volwassenen:  

 

- De heen-en-terugvlucht naar een van de bovengenoemde Europese hoofdsteden in 
economy class met een reguliere of lowcostmaatschappij met één (1) stuk handbagage per 
persoon, inclusief luchthaventaksen en brandstoftoeslagen;  
 
- De luchthavens van vertrek zijn de volgende: 

o Voor Frankrijk en volgens de mogelijke vluchtplannen: Paris CDG, Paris Orly, Paris 
Beauvais, Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, Basel-Mulhouse, Bordeaux, Nantes, Rijsel, 
Ajaccio, Rennes, Montpellier en Bastia; 

o Voor Zwitserland: Zürich, Basel-Mulhouse en Genève;  
o Voor België: Brussel en Charleroi;  
o Voor Nederland: Amsterdam-Schiphol en Eindhoven.  
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- De privétransfer van de luchthaven naar het hotel en van het hotel naar de 
luchthaven; 
- Een overnachting in een tweepersoonskamer in een vier (4) sterren hotel (lokale 
standaard of vergelijkbaar) met ontbijt;  
- Een "aperotime" op uitzonderlijke locaties inclusief een cocktail en een snack;  
- Een diner in een restaurant bestaande uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een 
dessert per persoon (exclusief drankjes); 

- De annulatieverzekering voor alle gerechtvaardigde oorzaken evenals de optie 
gezondheidsbescherming. De oorzaken van annulatie van de reis die door de verzekering als 
gerechtvaardigd worden beschouwd, zijn de volgende: 

o Annulatie van de reis (tot € 16.000 per persoon en € 40.000 per gebeurtenis) 
o Gemiste vlucht (tot 50% van het totaalbedrag van het eerste pakket of 80% van het 

totaalbedrag van uw droge vlucht) 
o Vertraging van de luchtvaartmaatschappij (tot € 250) 
o Bagage (tot € 2.000 per persoon en € 10.000 per gebeurtenis) 
o Kosten van reisonderbreking 
o Individueel reisongeval (tot € 7.500 per persoon en € 70.000 per gebeurtenis) 
o Burgerlijke en persoonlijke aansprakelijkheid (tot € 1.000.000 per gebeurtenis) 
o Niet kunnen terugkeren (tot 10% van het bedrag van de reis / nacht / persoon met 

een minimum van € 50, maximaal 3 nachten) 
o Bijstand bij repatriëring (vervoer, kosten voor verlenging van het verblijf, medische 

kosten in het buitenland tot € 150.000, repatriëring van het stoffelijk overschot, 
vervroegde terugkeer, rechtsbijstand, opsporings- en reddingskosten tot € 7.500) 

o De organisatie en kosten van het beheer van het project door 37Deux Voyages 

evenals het beheer van de reserveringen door het reisbureau. 

 

De prijzen zijn exclusief:  

- Extra's en persoonlijke uitgaven; 
- Drankjes en maaltijden die niet inbegrepen zijn in het programma; 

- Vervoer van het huis van de Winnaar naar de luchthaven; 
- Verlenging van de geldigheid van de prijs.  
 

De Winnaars hebben tot 31 mei 2024 de tijd om hun reis te maken. Elke verlenging na deze datum is 

voor rekening van de winnaar.  

De Winnaars verbinden zich ertoe op de dag van de reis in het bezit te zijn van geldige 

identiteitspapieren.  

De prijzen kunnen niet worden toegekend in een andere vorm dan die waarin dit reglement voorziet 

en kunnen voor de Winnaars geen aanleiding geven tot geschillen van welke aard ook.  

 

De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs te vervangen door een andere prijs met een 

equivalente of hogere waarde in geval van gebeurtenissen buiten zijn wil die het verstrekken van de 

prijs onmogelijk maken, zonder dat de Organisator aansprakelijk kan worden gesteld voor deze 

vervanging.  

 

Annulering van de prijs door de Winnaars leidt tot definitief verlies van de prijs zonder mogelijkheid 

tot terugbetaling of uitstel en zonder toekenning van een vergoeding van enigerlei aard. 
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ARTIKEL 7 - VERZENDING VAN DE PRIJZEN 

 
 

7.1 

 

In het kader van de instant win worden de vijfentwintig (25) Winnaars per e-mail gecontacteerd door 

IMPROOV om in contact te worden gebracht met het reisbureau.   

 

Wat de organisatie van de weekends betreft, zal het reisbureau 37DEUX VOYAGES verantwoordelijk 

zijn voor het telefonisch of per e-mail contact opnemen met elk van de Winnaars. 37DEUX VOYAGE 

zal binnen een termijn van maximaal 7 werkdagen contact opnemen met de Winnaars. 

 

De Winnaar is steeds verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij verstrekt. 

 

De Winnaar verbindt zich ertoe de Organisator te informeren over elke verandering in zijn 

contactgegevens voordat hij de prijs ontvangt. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk 

worden gesteld voor de onmogelijkheid om contact op te nemen met de Winnaar indien het 

telefoonnummer of e-mailadres onjuist is. 

 

7.2 Overmacht 

 

In geval van overmacht of andere omstandigheden buiten de wil van de Organisator waardoor de 

prijs niet beschikbaar is, behoudt de Organisator zich het recht voor de gewonnen prijs te vervangen 

door een prijs van equivalente aard en waarde. 

 

De Organisator is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid om prijzen toe te kennen in geval het e-

mailadres en/of postadres onjuist of onvolledig ingevoerd is, of in geval van een niet meegedeelde 

adreswijziging. 

 

In geval van een klacht over een van de prijzen kan contact opgenomen worden met de 

klantendienst: 

• Per e-mail op de website consommateur@improov-marketing.fr; 

 

• Per post op het volgende adres: Improov Marketing – Opération 1484 ApéroTime – 485, rue 

Marcellin Berthelot – Immeuble le Mercure C – 13290 Aix-en-Provence.  

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

 
 

De Organisator is niet aansprakelijk indien hij vanwege overmacht, gebeurtenissen buiten zijn wil of 

gerechtvaardigde noodzaak het Spel moet inkorten, verlengen, uitstellen, wijzigen of annuleren. 

 

De Organisator is niet aansprakelijk voor feiten die hem niet kunnen worden verweten, meer in het 

bijzonder in geval van verkeerd bezorgen van post, slecht functioneren van telefoonlijnen, niet-

beschikbaarheid van de Site, technische defecten die de voortzetting van het Spel onmogelijk maken, 

onderbreking van de telefooncommunicaties, disfunctioneren van het internetnetwerk dat het goede 

verloop van het Spel verhindert, onderbrekingen, vertragingen in de gegevensoverdracht, storingen 

van de computer van de Deelnemer of elk ander probleem in verband met de 
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communicatienetwerken, de servers, de internetproviders, de computerapparatuur of software, 

verlies van gegevens, gevolgen van virussen, anomalieën, technische storingen, alle technische, 

materiële of softwarestoringen van enigerlei aard die de mogelijkheid tot deelname aan het Spel 

verhinderen of beperken of die het systeem van de Deelnemer beschadigen, fouten in de levering 

van de prijzen, verlies van prijzen tijdens de verzending, niet-ontvangst of beschadiging van prijzen of 

laattijdige levering van prijzen. 

 

Het is aan de Deelnemer om passende maatregelen te treffen voor de bescherming van zijn gegevens 

en/of software die op zijn computerapparatuur opgeslagen zijn/is. Iedereen is volledig en uitsluitend 

verantwoordelijk voor het inloggen op de Site voor deelname aan het Spel. 

 

Het is strikt verboden om via enig procedé de aangeboden spelvoorzieningen te wijzigen of proberen 

te wijzigen, met name om de resultaten daarvan te wijzigen of enig ander element dat bepalend is 

voor de uitkomst van een deel van het Spel en de Winnaars van dat deel van het Spel. De Organisator 

behoudt zich het recht voor naleving af te dwingen van gelijke kansen tussen Deelnemers, met name 

via gerechtelijke middelen of enig ander door hem passend geacht middel. 

 

De Organisator behoudt zich het recht voor alle personen die proberen vals te spelen of het goede 

verloop van het Spel proberen te verstoren, uit te sluiten van het Spel en gerechtelijk te vervolgen. 

Een Winnaar die vals heeft gespeeld, wordt van rechtswege uitgesloten van ontvangst van zijn prijs. 

 

 

 

ARTIKEL 9 - INTELLECTUELE EIGENDOM 

 
 

De Organisator en zijn partners zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking 

tot het Spel die in hun bezit zijn of waarop zij gebruiks- en/of exploitatierechten hebben. Toegang tot 

en deelname aan het Spel verlenen de Deelnemers geen enkel recht, noch enige aanspraak op deze 

intellectuele eigendomsrechten. 

 

Derhalve is het strikt verboden het geheel of een deel van de elementen met betrekking tot het Spel 

te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, door te sturen, te publiceren, aan te passen op 

ongeacht welke drager, via ongeacht welk middel, of op ongeacht welke manier te exploiteren 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of zijn partners. 

 

ARTIKEL 10 - FRAUDE 

 
 

Alle fraude of pogingen tot fraude die gekenmerkt worden door het beginnen aan of uitvoeren van 

handelingen met het oog op het onbevoegd verkrijgen van een prijs, niet-naleving van dit Reglement 

of elke intentie tot het verstoren van het goede verloop van het Spel, leiden tot uitsluiting van de 

dader, waarbij de Organisator zich het recht voorbehoudt om deze laatste gerechtelijk te vervolgen. 

 

In geval van een klacht op grond hiervan is het aan de Deelnemer(s) om te bewijzen dat hij/zij in 

overeenstemming met dit Reglement heeft/hebben gehandeld. 

 

ARTIKEL 11 - KLACHTEN 
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Voor elke klacht betreffende de voorwaarden van het Spel en de interpretatie of toepassing van dit 

Reglement: 

 

Voor het Franse vasteland (inclusief Corsica), België en Nederland kan contact worden opgenomen 

met de consumentendienst van Schweppes op het volgende adres: Service Consommateur 

ORANGINA SCHWEPPES France, 595 rue Pierre Berthier CS 80491 – 13593 Aix-en-Provence Cedex 3 

Frankrijk. 

 

Voor Zwitserland kan contact worden opgenomen met Feldschlösschen Boissons SA, Marketing 

Schweppes, 4310 Rheinfelden, Zwitserland.   

 

Schriftelijke betwistingen en klachten met betrekking tot het Spel zullen niet meer in aanmerking 

worden genomen na een termijn van drie (3) maanden na het einde van het Spel, namelijk op 

31/08/2023. 

 

Artikel 12 - PERSOONSGEGEVENS 

 
 

De Deelnemers geven toestemming voor de nodige verificatie van hun identiteit en hun woonplaats. 

Elke valse aangifte, vermelding van een valse identiteit of adres zal leiden tot de onmiddellijke 

uitsluiting van de desbetreffende Deelnemer en, in voorkomend geval, tot de terugbetaling van de 

reeds afgehaalde prijs. 

 

De Winnaars accepteren dat hun naam, foto’s en reportages over het Spel of de resultaten door de 

Organisator en door IMPROOV worden gebruikt voor reclame-, promotie-, of redactionele 

doeleinden zonder dat zij hiervoor een vergoeding ontvangen.  

 

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Spel worden verwerkt. Als u 

wint, moet u de volgende informatie verstrekken (hierna de “Gegevens”): 

 

• Titel; 

 

• Naam/Voornaam; 

 

• E-mailadres; 

 
• IP-adres;  

 

• Postadres (straatnummer, postcode, plaats, land); 

 

• Telefoon; 

 

• Voor Frankrijk (inclusief Corsica), België en Nederland: het aankoopbewijs.  

 

De Organisator verzamelt de 'vingerafdrukken' van de browserinstellingen en het IP-adres 

("fingerprint") van elke Deelnemer aan het Spel om ervoor te zorgen dat de regel van één deelname 
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per dag en per huishouden, zoals uiteengezet in artikel 5.4 van dit Reglement, wordt nageleefd. De 

Organisator kan een Deelnemer op geen enkele manier identificeren, aangezien deze Gegevens 

volledig versleuteld zijn.  

 

De gegevens van de Deelnemers worden verzameld met het oog op hun deelname aan het Spel, 

zoals beschreven in dit Reglement, en zullen voor dit doel worden bewaard gedurende de duur van 

het Spel plus zes (6) maanden om de tijd te dekken die nodig is om de prijs te ontvangen. De 

Gegevens kunnen echter voorafgaand aan vernietiging in een tussentijds archief worden bewaard 

gedurende een wettelijk voorgeschreven termijn als bewijs van uw deelname, verzending van de 

prijzen of toestemming van de Deelnemers in geval de Organisator zijn rechten moet verdedigen. 

Deze Gegevens kunnen worden verwerkt op een papieren drager of automatisch worden verwerkt. 

Deze informatie is bestemd voor de Organisator die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, voor 

bedrijven binnen zijn groep en onderaannemers van met name de Organisator. 

 

Overeenkomstig het toepasselijk recht op grond van de Franse Wet Informatica en Vrijheden en de 

Europese Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is, hebben 

Deelnemers recht op inzage, rechtzetting, intrekking, gedeeltelijke of volledige verwijdering van de 

Persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en kunnen zij deze rechten uitoefenen door middel 

van een eenvoudig verzoek aan het volgende e-mailadres: GDPR.info@suntory.com.  

 

Voor deelnemers die woonachtig zijn in Zwitserland, moet het verzoek worden gericht aan: 
Feldschlösschen Boissons SA, Marketing Schweppes, 4310 Rheinfelden, Zwitserland of aan het 
volgende e-mailadres: www.schweppes.ch/fr/contact. 
Ze hebben tevens recht op overdraagbaarheid van hun Gegevens.  

 

Bovendien hebben Deelnemers de mogelijkheid bijzondere en algemene richtlijnen te definiëren die 

op elk moment gewijzigd of verwijderd kunnen worden met betrekking tot bepaalde verwerkingen, 

bewaring, wissing en communicatie van hun Persoonsgegeven in geval van overlijden. De bijzondere 

richtlijnen worden geregistreerd bij de verwerkingsverantwoordelijke. De algemene richtlijnen 

kunnen geregistreerd worden bij een door de bevoegde autoriteit als digitaal betrouwbare derde 

gecertificeerde instantie of persoon. 

 

De Deelnemers hebben ten slotte het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit, 

namelijk: 

 

• De Commission Nationale de l'Informatique et des libertés (CNIL) voor Deelnemers die 

woonachtig zijn op het Franse vasteland (inclusief Corsica). 

 

• Gegevensbeschermingsautoriteit - Autorité de protection des données (APD) voor de 

Deelnemers die woonachtig zijn in België. 

 

• Autoriteit Persoonsgegevens of AP (Dutch Data Protection Authority of Dutch DPA) voor de 

Deelnemers die woonachtig zijn in Nederland. 

 

• De federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC) 

Feldeggweg 1, CH-3003 Bern, Zwitserland. 

 

Artikel 13 - DEPONERING VAN HET REGLEMENT 

mailto:GDPR.info@suntory.com
http://www.schweppes.ch/fr/contact
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Het volledige Reglement kan geraadpleegd worden op de website aperotime-schweppes.com en 

voor het Franse vasteland (inclusief Corsica), is het volledige Reglement ook gedeponeerd bij de SAS 

LSL Henri-Antoine LE HONSEC, Rémi SIMHON, Bruno ALMOUZNI, gerechtsdeurwaarders te 

Rambouillet (92, rue Angiviller - 78120 Rambouillet). 

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de online versie van het Reglement, de versie waarop de 

Deelnemer een beroep doet en de versie die bij de deurwaarder is gedeponeerd, heeft de versie die 

bij de deurwaarder is gedeponeerd voorrang. 

 

Artikel 14 - GESCHILLENBESLECHTING 

 
 

Geschillen inzake de interpretatie of toepassing van het Reglement worden beslecht door de 

Organisator conform de Franse wetgeving. Elk gedrag van een deelnemer dat het imago van de 

Organisator kan schaden en/of in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden kan leiden tot 

het ongeldig verklaren van de deelname van de desbetreffende deelnemer aan het Spel. De 

Organisator kan van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving elke Deelnemer uitsluiten die 

dit Reglement niet naleeft, en kan overgaan tot annulering van de toekenning van elke prijs waarop 

de desbetreffende Deelnemer aanspraak zou kunnen maken. 

 

In geval een van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig blijkt te zijn vanwege een 

wetswijziging, een deregulering of een gerechtelijk besluit, blijven de overblijvende bepalingen van 

dit Reglement onverminderd van kracht. 

 

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT 

 
 

Het Spel en dit Reglement worden uitsluitend beheerst door het Franse recht. 

 

Bij elk geschil dat in verband met dit Spel ontstaat, wordt geprobeerd het geschil in der minne te 

schikken door beroep te doen op alternatieve geschillenbeslechting. Indien dit niet lukt, zijn 

uitsluitend de rechtbanken van Parijs bevoegd om geschillen met betrekking tot de geldigheid, 

toepassing of interpretatie van dit Reglement te behandelen. 

 


