Reglement Babyboom
Laboratoires Expanscience - Mustela Bébé
ARTIKEL 1 – ORGANISATIE VAN HET WEDSTRIJDSPEL
1.1 Laboratoires Expanscience Belgium (hierna « Expanscience » genoemd), met
maatschappelijke zetel te SPHERE BUSINESS PARK Z3 DOORNVELD 124 – 2C1 – 1731
ZELLIK, België, met ondernemingsnummer 0466.239.210, RPR BRUSSEL, organiseert
van 18 tot 20 maart 2016 een wedstrijdspel op de Mustela-stand van Babyboom, in de
eeuwfeestpaleizen Heysel in Brussel.
1.2 Om deel et nemen, moet elke deelnemer aanwezig zijn op het salon van Babyboom en
voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden die hieronder vermeld staan.
1.3 Iedere inbreuk op dit reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.
1.4 Indien Expanscience aanduidingen heeft van misbreuken, misleiding of bedrog behoudt
zij zich het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan
dit wedstrijdspel uit te sluiten. Bovendien kan bij eventuele schade door Expanscience
een schadevergoeding worden gevorderd.
1.5 Over dit wedstrijdspel-reglement, de organisatie en/of de uitslag van het wedstrijdspel
wordt géén correspondentie gevoerd en dit ongeacht het medium (briefwisseling,
mails, telefoongesprekken, etc.). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in
verband met het wedstrijdspel gelden als punt van reglement en zullen desgevallend
via e-mail worden bekendgemaakt. Alle beslissingen van Expanscience zijn zonder
verhaal.
1.6 De periode van het wedstrijdspel loopt van 18 maart 2016 om 10u tot 20 maart 2016
om 18u, sluitingsuur van het salon Babyboom.
ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN TOT DEELNAME
2.1 De deelname aan het wedstrijdspel is toegankelijk voor alle personen, die aanwezig
zijn op het salon Babyboom, onder voorbehoud van het akkoord van de wettelijke
vertegenwoordiger(s) van minderjarigen en volgende personen zijn uitgesloten van
deelname: de personeelsleden en medewerkers van Expanscience zelf.
2.2 De deelname aan het wedstrijdspel verloopt via de link www.muste.la of onmiddellijk
op de tablets, die aanwezig zijn op de Mustela-stand op het salon Babyboom.
2.3 De deelnemers kunnen het verdelen van hun persoonlijke gegevens weigeren, door
het vakje aan te vinken, dat daarvoor voorzien is.
ARTIKEL 3 – VERLOOP VAN HET WEDSTRIJDSPEL
3.1 De deelnmers moeten eerst hun taal kiezen, in dewelke ze wensen deel te nemen.
Nadien krijgen ze toegang tot de 3 vragen en ook een schiftingsvraag. Na het doorsturen
van de antwoorden, komen de deelnemers op de pagina om hun gegevens in te vullen
(naam, voornaam en mailadres).
De deelnemers, die deel hebben genomen, krijgen automatisch een mail ter bevestiging.
3.2 De resultaten van HET WEDSTRIJDSPEL zullen bekend gemaakt worden op de
Facebook pagina “Mustela Belgium” op woensdag 23 maart 2016. Expanscience behoudt
zich het recht voor om de identiteitsgegevens van de winnaars te publiceren, zonder dat
dit hen meer rechten dan awards geeft en dit in overeenstemming met de wet n ° 2004801 artikel 32 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en tot wijziging van de wet nr 78-17
van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden.
3.3 Expanscience kan op geen enkele wijze voor, tijdens of na het wedstrijdspel
gedwongen worden te antwoorden op om het even welke vraag, opmerking, klacht of
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andere communicatie die wordt geuit op om het even welke wijze, over het wedstrijdspel
en dit zonder dat het stilzwijgen beschouwd kan worden als een aanvaarding van het
standpunt geuit in het ontvangen schrijven.
ARTIKEL 4 – TOEWIJZING VAN DE PRIJS
4.1 De deelnemer die als winnaar werd aangewezen, zal zijn desbetreffende prijs
ontvangen.
4.2 De prijzen van het wedstrijdspel worden nooit omgezet in geld of andere voordelen in
natura. Ze worden uitgereikt, ten laatste tijdens de maand die volgt op de einddatum van
deze actie (gesloten op 20 maart 2016 om 18u ’s avonds).
4.3 De te winnen prijzen, zijn de volgende :
-

-

De eerste prijs: 1 jaar Mustela® products (www.mustela.be) bestaande uit: 4
Mustela PhysioBébé 500ml ; 4 pakken met 25 gelaatsdoekjes met Physiobébé ; 4
pakken met 70 dermo-verzachtende doekjes ; 8 Crème voor de luierwissel 1>2>3
100ml ; 4 Liniment 400ml ; 4 Mustela Dermo-reiniger 750ml ; 2 Mustela Tonisch
badschuim 750ml ; 4 Mustela Badolie 200ml ; 4 Mustela shampoo 500ml ; 2
Mustela Hydra bébé gelaatscrème 40ml ; 4 Mustela Hydra bébé lichaamsmelk
500ml ; 4 Mustela massage olie 110ml ; 2 Mustela cold cream gelaatscrème 40ml ;
1 Mustela Hydra stick met cold cream 9,2g ; 1 Musti Verzorgingswater 50ml ; 1
Mustela Zonnespray 200ml et 1 Mustela After-Sun 125ml.
De tweede prijs: een Easy luxe multi positie buggy Jumper van Périclès®
(www.pericles.be).
Van de 3de tot de 15de prijs : een Intelligent Potty van Quax® (www.quax.eu).
Van de 16de tot de 30ste prijs : een speelgoed van Playskool® gloworm.

4.4 De prijzen, die niet werden overhandigd aan de winnaars, de 6 maanden volgend op
de actie, worden integraal en definitief eigendom van Expanscience, zonder dat de
winnaars na deze datum hierop nog kunnen aanspraak maken en/of vergoeding,
compensatie of recuperatie vragen.
4.5 Bij de prijsuitreiking, moeten de winnaars hun identiteit kunnen bewijzen, aan de hand
van hun identiteitskaart en/of een ander authentiek document, dat het adres vermeld. Elke
twijfel of anomalie bij de identiteit van de winnaar zorgt voor uitlsuiting van de deelnemer,
zonder dat deze deelnemer enige compensatie kan eisen.
ARTIKEL 5 – PERSOONSGEGEVENS EN GEBRUIK VAN AFBEELDINGEN
5.1 De persoonsgegevens die door de deelnemer in het kader van dit wedstrijdspel aan
Expanscience worden meegedeeld, zijn onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor
vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep
waartoe Expanscience behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek
van de politie of gerechtelijke autoriteiten.
5.2 Elke deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het
gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en
gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart,
te richten aan Laboratoires Expanscience Belgium Sphere Business Park Z3 Doornveld 124
2C1, B-1731 ZELLIK. Of per mail naar: mustela@expanscience.be. Als het een
elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een
officieel attest van woonplaats vereist.
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5.3 De deelnemers machtigen Expanscience en/of de andere vennootschappen van de
Expanscience-groep in België om, indien zij de prijs zouden winnen, hun naam, voornaam
en woonplaats te gebruiken (en met name om deze weer te geven of mee te delen aan het
publiek) op om het even welke drager (drukwerk, publicaties, film enz.) voor promotionele
doeleinden van Expanscience en/of een andere vennootschap van de Expanscience-groep
in België, zonder recht op enige compensatie of vergoeding van Expanscience en/of de
genoemde vennootschappen, anders dan de prijs waarop zij eventueel recht hebben. Zij
machtigen Expanscience en/of de andere vennootschappen van de Expanscience-groep in
België ook om foto’s van hen te nemen en deze voor onbepaalde duur te gebruiken (en
met name om deze weer te geven of mee te delen aan het publiek) al dan niet in combinatie
met de hierboven genoemde persoonsgegevens van de betreffende personen, op om het
even welke drager (drukwerk, publicaties, film enz.) voor promotionele doeleinden van
Expanscience en/of een andere vennootschap van de Expanscience-groep in België, zonder
recht op enige compensatie of vergoeding van Expanscience en/of de genoemde
vennootschappen, anders dan de prijs waarop zij eventueel recht hebben.
ARTIKEL 6 – BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID EN GESCHILLENBESLECHTING
6.1 Behoudens grove of opzettelijke fout kunnen noch Expanscience, noch haar
personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van het wedstrijdspel een beroep
wordt gedaan, verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard
ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van dit wedstrijdspel, met inbegrip van de
deelname aan het wedstrijdspel, de aanduiding van de winnaar en de toekenning van de
prijs.
6.2 Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch Expanscience, noch voornoemde personen
verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welk technisch probleem tijdens het verloop
van dit wedstrijdspel, bij henzelf, bij de deelnemer aan het wedstrijdspel en/of bij een
derde (meer bepaald door storingen op het internet, communicatiestoornissen of
verbindingsproblemen), dat zou leiden tot de onderbreking van het wedstrijdspel, een
vertraging in de deelname of de organisatie van het wedstrijdspel of een verstoring of een
verlies van gegevens van de deelnemer aan het wedstrijdspel.
6.3 Expanscience geeft geen persoonlijke garantie voor de prijs en draagt al zijn rechten
en garanties ten overstaan van de fabrikant van de prijs over aan de winnaar van het
wedstrijdspel. Alle klachten met betrekking tot de kwaliteit van de prijs of die voortkomen
uit de relatie tussen de winnaar en de vennootschap die de prijs levert, moeten
rechtstreeks aan deze laatste gemeld worden. De winnaar neemt, op zijn kosten, alle
nuttige of noodzakelijke garanties en verzekeringen wat betreft zijn prijs en het gebruik er
van. Expanscience wordt vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid hieromtrent, behalve
grove of opzettelijke fout vanwege Expanscience.
6.4 Expanscience behoudt zich het recht voor het wedstrijdspel of een deel ervan te
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken ingeval van onvoorziene
omstandigheden, wijziging van de wet of na beslissing van de bevoegde FOD. Expanscience
wil hiermee enkel conformiteit met de wet nastreven, en zal hiervoor dan ook in geen geval
aansprakelijk gesteld worden. Bijgevolg kunnen deelnemers of andere personen geen
aanspraak maken op enige schadevergoeding.
6.5 Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van Brussel (inclusief het
vredegerecht) en uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn.
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