
Reglement – Wedstrijd BEL 'Back to School Disney Classics®' 
 
LEES DIT WEDSTRIJDREGLEMENT AANDACHTIG DOOR. HET BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE. 
DOOR DEEL TE NEMEN AAN DEZE WEDSTRIJD VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET 
DE VOORWAARDEN VAN HET REGLEMENT. 
 

ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN HET REGLEMENT 

De wedstrijd ‘Back to school Disney Classics®’ is uitgewerkt door de Naamloze vennootschap Bel 
Belgium, met maatschappelijke zetel in de Avenue de Finlande 2/1, 1420 Eigenbrakel - België 
(KBO. BE 0406.085.946) (hierna ‘Bel Belgium N.V.’) en wordt georganiseerd door Lielens & 
Partners NV, Henri Evenepoelstraat 9, 1030 Brussel. Deze wedstrijd vindt uitsluitend plaats op 
het Belgische en Luxemburgse grondgebied. Hij wordt georganiseerd in samenwerking met 
HighCo DATA Benelux, ‘HighCo’ genaamd, gevestigd in 1730 Asse, Kruiskouter 1, ingeschreven in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0427.027.949 en verantwoordelijk 
voor de verwerking van de deelname. 

 
ARTIKEL 2 – ALGEMEEN 

1. De deelname aan de wedstrijd is voorbehouden voor natuurlijke personen die in België en in 
Luxemburg wonen en die individueel en in eigen naam deelnemen. In geval van een geschil 
kan een identiteitsbewijs gevraagd worden. 

2. Indien je jonger dan 18 bent, moet je de toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger 
krijgen om aan de wedstrijd te mogen deelnemen.  

3. De medewerkers en personeelsleden van de Bel Groep en van derden waarop de Bel Groep 
een beroep doet voor de uitwerking van de wedstrijd mogen niet deelnemen aan de 
wedstrijd.  

4. Het gebruik van het platform valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.  

 

ARTIKEL 3 – DEELNAMEVOORWAARDEN  

De wedstrijd start op 08/08/2022 om 00.00 u en eindigt op 30/10/2022 om 23.59 u. Er wordt 
geen enkele deelname aanvaard vóór en/of na deze datums, zelfs niet mochten er al/nog 
verpakkingen met een promotie-etiket in de winkel liggen. Bel Belgium N.V. kan immers niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de voorraden in de winkels. 

Om deel te nemen, moet de consument de EAN-code gebruiken die terug te vinden is op de 
verpakking bij aankoop van een product uit het gamma  

- Mini Babybel® original, netjes van 6, 12 of 18 stuks, 



- La Vache qui rit® Natuur 8, 12, 16 en 24 stuks, 
- Pik&Croq'® 5 stuks,  
- Kiri® 8, 12 en 18 stuks, 
- Kiri® Dippi 5 en 8 stuks. 

 
met een promotie-etiket op. Op deze verpakking staat een EAN-code met 13 cijfers. Met deze 
EAN-code kan de deelnemer meermaals aan de wedstrijd deelnemen, voor zover de deelnames 
vóór 30/10/2022 om 23.59 uur geregistreerd zijn.  
 
Daarna moet de deelnemer:  

- Op internet naar het volgende adres gaan: www.mijnkazen.be  
- Eenmaal op de website van de wedstrijd moet hij het formulier correct invullen (naam, 

voornaam, straat, e-mail, postadres …) en de deelnamevoorwaarden aanvaarden, in het 
bijzonder de leeftijd en het reglement. We herinneren eraan dat de deelnemer verplicht 
is alle velden met een asterisk (*) op het formulier in te vullen. 

- De deelnemer moet ook het wedstrijdreglement aanvaarden alvorens te kunnen 
deelnemen. 

- Na de registratie moet de deelnemer zijn EAN-deelnamecode invoeren.  
- Eenmaal de code ingegeven, moet de deelnemer de volgende vraag beantwoorden om 

kans te maken op een van de 100 prijzen bestaande uit 7 items (prijs L): 1 schoolset + 1 
pennenzak + 1 kaartspel + 1 puzzel + 1 brooddoos + 1 drinkbus + 1 rugzak - Disney 
Classics® , een van de 200 prijzen bestaande uit 4 artikelen (prijs M): 1 schoolset + 1 
pennenzak + 1 kaartspel + 1 puzzel - Disney Classics® of kleurtekeningen en spelletjes 
Disney Classics®: Hoeveel mensen zullen er voor zondag (+datum) aan de wedstrijd 
deelnemen? (Wetende dat we de teller op nul zetten op maandag (+datum) om 00.00 u 
en de teller afsluiten op zondag van de week erop (+datum) om 23.59 u). 

- De deelnemer moet de volgende vraag beantwoorden om kans te maken op het 
vipverblijf voor 4 personen in Disneyland® Paris (2 dagen/1 nacht ALL-IN): Hoeveel 
mensen zullen tijdens de volledige duur van de wedstrijd aan de wedstrijd deelnemen? 
(Wetende dat de wedstrijd begint op 8 augustus 2022 om 00.00 u en eindigt op 30 
oktober 2022 om 2359 u) 

- De deelnemer wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de prijs die hij gewonnen 
heeft: een van de 100 prijzen bestaande uit 7 items (prijs L): 1 schoolset + 1 pennenzak + 
1 kaartspel + 1 puzzel + 1 brooddoos + 1 drinkbus + 1 rugzak - Disney Classics® , een van 
de 200 prijzen bestaande uit 4 artikelen (prijs M): 1 schoolset + 1 pennenzak + 1 kaartspel 
+ 1 puzzel - Disney Classics® of kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics®  binnen de 
2 weken na zijn deelname. Als de ingevulde gegevens niet correct zijn, kan hij die nog 
wijzigen door op de hiertoe voorziene link te klikken. 



- Voor de reis voor 4 personen naar Disneyland® Paris (2 dagen/1 nacht ALL-IN) wordt er 
kort na 30 oktober 2022 persoonlijk per telefoon en vervolgens per e-mail contact 
opgenomen met de grote winnaar. 

- Meerdere deelnames aan de wedstrijd zijn mogelijk, maar de winst is beperkt tot één 
prijs per deelnemer (M of L). 

 

ARTIKEL 4 - OVERHANDIGING VAN DE PRIJS  

De winnaars van de volgende prijzen (L en M) en de kleurtekeningen en spelletjes Disney 
Classics® worden per e-mail op de hoogte gebracht. De procedure zal als volgt verlopen: 

1. De deelnemer moet de vraag die betrekking heeft op de verschillende prijzen vermeld 
in artikel 3 beantwoorden. 

2. 100 prijzen bestaande uit 7 items (prijs L): 1 schoolset + 1 pennenzak + 1 kaartspel + 1 
puzzel + 1 brooddoos + 1 drinkbus + 1 rugzak - Disney Classics® , een van de 200 
prijzen bestaande uit 4 artikelen (prijs M): 1 schoolset + 1 pennenzak + 1 kaartspel + 1 
puzzel - Disney Classics® of kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics®  te winnen 
gedurende 10 periodes volgens de volgende verdeling: 
 
1ste periode (van 08 augustus 00.00 u tot 14 augustus 2022 23.59 u):  
7 L-prijzen, 13 M-prijzen en kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics®  
2de periode (van 15 augustus 00.00 u tot 21 augustus 2022 23.59 u):  
15 L-prijzen, 25 M-prijzen en kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics®  
3de periode (van 22 augustus 00.00 u tot 28 augustus 2022 23.59 u):  
15 L-prijzen, 25 M-prijzen en kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics® 
4de periode (van 29 augustus 00.00 u tot 04 september 2022 23.59 u):  
15 L-prijzen, 25 M-prijzen en kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics® 
5de periode (van 05 september 00.00 u tot 11 september 2022 23.59 u):  
7 L-prijzen, 18 M-prijzen en kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics® 
6de periode (van 12 september 00.00 u tot 18 september 2022 23.59 u):  
7 L-prijzen, 18 M-prijzen en kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics® 
7de periode (van 19 september 00.00 u tot 25 september 2022 23.59 u):  
7 L-prijzen, 18 M-prijzen en kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics® 
8ste periode (van 26 september 00.00 u tot 02 oktober 2022 23.59 u):  
7 L-prijzen, 18 M-prijzen en kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics® 
9de periode (van 03 oktober 00.00 u tot 16 oktober 2022 23.59 u):  
10 L-prijzen, 20 M-prijzen en kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics® 
10de periode (van 17 oktober 00.00 u tot 30 oktober 2022 23.59 u):  
10 L-prijzen, 20 M-prijzen en kleurtekeningen en spelletjes Disney Classics® 
 



3. Tijdens de 1ste periode winnen de 7 deelnemers die het juiste antwoord het dichtst 
benaderen een L-prijs, de volgende 13 winnen een M-prijs. De andere deelnemers 
winnen een kleurtekening of spelletje Disney Classics®. 

Tijdens de 2de, 3de en 4de periode winnen de 15 deelnemers die het juiste antwoord 
het dichtst benaderen  een L-prijs, de volgende 25 winnen een M-prijs. De andere 
deelnemers winnen een kleurtekening of spelletje Disney Classics®. 
 
Tijdens de 5de, 6de, 7de en 8ste periode winnen de 7 deelnemers die het juiste antwoord 
het dichtst benaderen  een L-prijs, de volgende 18 winnen een M-prijs. De andere 
deelnemers winnen een kleurtekening of spelletje Disney Classics®. 
 
Tijdens de 9de periode winnen de 10 deelnemers die het juiste antwoord het dichtst 
benaderen een L-prijs, de volgende 20 winnen een M-prijs. De andere deelnemers 
winnen een kleurtekening of spelletje Disney Classics®. 
 
Eventuele ex aequo s worden beslecht op basis van het tijdstip van de deelname. De 
datums en uren opgeslagen op de computerserver worden gebruikt om te bepalen 
wie als eerste het juiste antwoord heeft gegeven. 

 
De winnaar van de volgende prijs: een reis voor 4 personen naar Disneyland® Parijs (2 dagen/1 
nacht ALL-IN) wordt persoonlijk per telefoon en vervolgens per e-mail op de hoogte gebracht. De 
procedure zal als volgt verlopen: 
 

1. De deelnemer moet de vraag beantwoorden die betrekking heeft op de reis voor 4 
personen naar Disneyland® Paris - 2 dagen/1 nacht ALL-IN (vermeld in artikel 3). 

2. Tijdens de 12 weken van de wedstrijd wint de deelnemer die het juiste antwoord het 
dichtst benadert een reis voor 4 personen naar Disneyland® Paris - 2 dagen/1 nacht 
ALL-IN.  
 
Eventuele ex aequo s worden beslecht op basis van het tijdstip van de deelname. De 
datums en uren opgeslagen op de computerserver worden gebruikt om te bepalen wie 
als eerste het juiste antwoord heeft gegeven. 

 
De prijzen zijn overdraagbaar maar kunnen niet omgeruild noch omgezet worden in speciën.  
 
OPGELET: als de winnaar een verkeerde naam, e-mail, adres en telefoonnummer opgeeft, 
behoudt de organisator zich het recht voor om de volgende beste deelnemer te contacteren. 
 

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID 

De organiserende onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor feiten buiten haar 
controle, meer bepaald in geval van verkeerde verzending van de post, slechte werking van de 
telefoonlijnen, niet-beschikbaarheid van de website www.mijnkazen.be, een technisch defect 



waardoor de wedstrijd niet kan worden voortgezet, onderbreking van de telefonische 
communicatie, verstoringen van het internet die het goede verloop van de wedstrijd 
verhinderen, onderbrekingen, gegevenstransmissietermijnen, computer- of gsm-defecten bij de 
deelnemer of elk ander probleem dat verband houdt met de communicatienetwerken, servers, 
internettoegangsleveranciers, gsm-netwerken, informatica-apparatuur of software, 
gegevensverlies, gevolgen van virussen, anomalieën, technisch defect, elk technisch, hardware-
of softwaredefect van eender welke aard dat de mogelijkheid om deel te nemen heeft verhinderd 
of beperkt of dat het systeem van een deelnemer heeft beschadigd, fout bij de verzending van 
de prijzen, verlies ervan bij de verzending, niet-ontvangst of beschadiging van de prijzen, 
laattijdige verzending van de e-mails.  

Elke deelnemer dient de nodige maatregelen te nemen die zich opdringen om zijn eigen gegevens 
en/of de software op zijn computerapparatuur te beschermen tegen elke mogelijke aanval. De 
aanmelding op de website en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de deelnemers.  
 

Alle kosten die voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding enz.) 
zijn volledig ten laste van de deelnemer. Deelnemers kunnen in geen geval een terugbetaling van 
hun kosten vragen aan de organisator. 

Het is ten strengste verboden, via eender welk procedé, de voorgestelde spelregels te wijzigen 
of te proberen wijzigen, meer bepaald om de resultaten of eender welk element dat de uitkomst 
en de winnaars bepaalt, te veranderen. De organiserende onderneming behoudt zich het recht 
voor de gelijke kansen tussen alle deelnemers te laten respecteren, met name via wettelijke 
bepalingen of elk ander middel dat aangewezen wordt geacht.  
 
De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer - en in voorkomend geval een 
winnaar - uit te sluiten als hij vaststelt of vermoedt dat deze geprobeerd heeft om het 
rechtmatige verloop van de wedstrijd te schenden door bedrog, piraterij of andere frauduleuze 
of misleidende praktijken (inclusief door deelnames te genereren op basis van een script, een 
macro, robots, een programma of andere geautomatiseerde middelen). Tegen de beslissingen 
van de organisator kan geen beroep worden aangetekend. 
Het organiserende bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien het, in geval van 
overmacht, gebeurtenissen buiten zijn wil om of gerechtvaardigde noodzaak, gedwongen is de 
wedstrijd op enig moment in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren, 
indien de omstandigheden dit vereisen.  
 
Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die verband houdt 
met het genot van de prijs.  
 

ARTIKEL 6 – PERSOONSGEGEVENS  



1. De deelnemers zullen ervan op de hoogte worden gebracht dat hun namen en gegevens het 
voorwerp uitmaken van elektronische verwerking. (Zie https://www.babybel.be/nl-
be/content/privacy ) 

2. De gegevensverwerking gebeurt door HighCo DATA en voldoet aan alle toepasselijke wet- en 
regelgeving, met inbegrip van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Behoudens artikel 6, lid 3, worden de 
persoonsgegevens van de deelnemer alleen aan HighCo DATA meegedeeld met het oog op 
het goede verloop van de wedstrijd. Alle gegevens worden gewist na het afsluiten van de 
actie. 

3. Deelnemers die dat wensen, kunnen commerciële boodschappen ontvangen van Bel Belgium 
nv. In overeenstemming met de wet van 30/07/2018 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebben de deelnemers en 
hun wettelijke vertegenwoordigers, indien zij minderjarig zijn, het recht om hun 
persoonsgegevens te raadplegen, te laten corrigeren en te laten schrappen. Ze kunnen dit 
recht uitoefenen op eenvoudig verzoek aan Bel Belgium nv. 'Wedstrijd Back to School Disney 
Classics®', Avenue de Finlande 2/1, 1420 Eigenbrakel - België 

 

ARTIKEL 7 - REGLEMENT  

Er zal geen communicatie uitgewisseld worden over deze wedstrijd, waarvan het volledige 
reglement beschikbaar is op www.mijnkazen.be.  

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil zijn alleen de 
rechtbanken van Brussel bevoegd.  
 

ARTIKEL 8 - CONTROLE  

In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of betwisting kunnen de organisatoren 
alle nodige beslissingen nemen om het goede verloop van de wedstrijd te waarborgen. Hun 
beslissingen zijn definitief en er is geen beroep mogelijk. 

De voorwaarden van deze wedstrijd kunnen op elk ogenblik door de Bel Groep worden 
aangepast. We raden u dan ook aan om de voorwaarden regelmatig te raadplegen. 

Elke situatie die niet onder het reglement valt, zal aan de organisatoren worden voorgelegd. Hun 
beslissing is definitief. 

ARTIKEL 9 – CONTACT 

Onder voorbehoud van bovenstaand artikel 6 - Persoonsgegevens moet elke mededeling ter 
attentie van de organisator van de actie (vraag, suggestie, opmerking, enz.) worden verstuurd via 



de ‘Consumentendienst van Bel Belgium nv’, beschikbaar op de website 
http://www.groupebel.com/fr/service-consommateur/ (Frans) en/of http://www.bel-
group.com/en/customerservice (Engels) of via het tabblad hulp. 

Voor de opvolging van een bestelling of een vraag over uw verzending kunt u zich richten tot 
infoligne@highco.be (Frans) en/of infolijn@highco.be (Nederlands) met vermelding van de 
volgende referentie: 16979  

 


