Algemene voorwaarden van de Kanzi® Play & Win
2021 Tombola
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden (hierna, de “Algemene Voorwaarden”) zijn van
toepassing op de Kanzi® België 2021 Play & Win Tombola (hierna, de “Tombola”),
georganiseerd door GKE NV, met zetel te 3840, Borgloon, Kernielerweg 59 en met
ondernemingsnummer 0866.302.050 (hierna, “GKE”). Door te participeren aan de
Tombola, accepteert de deelnemer (hierna, de “Belgische Deelnemer”) expliciet
de Algemene Voorwaarden en bevestigt daarnaast zijn/haar volledig begrip
hiervan.
De Tombola vindt plaats van 21 juni 2021 tot en met 1 augustus middernacht 24u
(hierna, de “Duurtijd”). GKE behoudt zich het recht voor om de Tombola (of enig
deel van de Tombola) te wijzigen, uit te stellen, te verminderen of te annuleren.

2. Deelname
Deelnemen aan de Tombola is mogelijk voor personen met een leeftijd van 18 jaar
en ouder met woonplaats en residerend te België met uitzondering van
werknemers van GKE, hun familieleden en werknemers van de Kanzi® Europese
partners en hun respectievelijke familieleden. Belgische Deelnemers onder de
leeftijd van 18 jaar zijn verplicht om een expliciete toelating te verkrijgen van hun
ouder(s) en/of voogd(en) om deel te kunnen nemen aan de Tombola. Deze
toelating moet voorgelegd worden aan GKE op diens eerste verzoek.
Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is
deelname aan de Promotie mogelijk voor iedereen die binnen de Duurtijd:
Op Instagram (hiena: ‘’Instagramdeelname’’):
a. de daarvoor bedoelde bericht op de Instagrampagina van Kanzi liket; en
b. de vraag beantwoordt “Hoeveel kilogram Kanzi® appels zijn er in 2020 in
België geoogst?” in de opmerkingen onder het daarvoor bedoelde bericht
op de Instagrampagina van Kanzi (hierna, de “Schiftingsvraag”);
c. Kanzi’s Instagrampagina volgt.
En/of op Facebook (hierna: ‘’Facebookdeelname’’:
a. de daarvoor bedoelde bericht op de Facebookpagina van Kanzi liket; en
b. de Schiftingsvraag beantwoordt in de opmerkingen onder het daarvoor
bedoelde bericht op de Instagrampagina van Kanzi, en;
c. Kanzi’s Facebookpagina volgt;
Voor een extra kans (hierna: ‘’Extra Facebookdeelname’’): een foto van zijn/haar
beste Kanzi-zomermoment deelt in de opmerkingen onder het daarvoor bedoelde
bericht op de Facebookpagina van Kanzi.
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Het is een Belgische Deelnemer niet toegestaan om deel te nemen met meerdere
Instagram-accounts en/of meerdere Facebook-accounts.

3. Trekkingsprocedure
Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, worden
de winnaars van de Tombola als volgt getrokken op 2 augustus: via de database
selectiefunctie, genaamd ‘random’, worden, in aanwezigheid van een
gerechtsdeurwaarder om de objectiviteit van de trekkingsprocedure te
garanderen, zeventig prijzen voor Belgische Deelnemers getrokken (hierna, de
“Belgische Trekkingen”).
Het aantal keer dat een Belgische Deelnemer kan deelnemen aan de Promotie is
als volgt beperkt:
a. Bij het voldoen aan de voorwaarden van de Instagramdeelname wordt de
naam van de Belgische Deelnemer éénmaal aan de database
toegevoegd;
b. Bij het voldoen aan de voorwaarden van de Facebookdeelname wordt de
naam van de Belgische Deelnemer éénmaal aan de database
toegevoegd;
c. Bij het voldoen aan de voorwaarden van de Facebookdeelname als de
Instagramdeelname, wordt de naam van de Belgische Deelnemer
tweemaal aan de database toegevoegd;
d. Bij het voldoen aan de voorwaarden van zowel de Facebookdeelname als
de Extra Facebookdeelname wordt de naam van de Belgische Deelnemer
tweemaal aan de database toegevoegd;
e. Bij het voldaan aan de voorwaarden van zowel de Facebookdeelname als
de Extra Facebookdeelname als de Instagramdeelname wordt de naam
van de Belgische Deelnemer driemaal aan de database toegevoegd.
Elke Belgische Deelnemer kan slechts één Prijs winnen, ongeacht het aantal keer
dat zijn/haar naam aan de database is toegevoegd.
Per Prijs worden drie (3) Belgische Deelnemers getrokken uit de database van alle
Belgische Deelnemers. Er worden bijgevolg tweehonderdentien (210) Belgische
Deelnemers getrokken uit de database. Uit deze drie Belgische Deelnemers, is de
Belgische Deelnemer, die de Schiftingsvraag (het meest) accuraat beantwoordt
heeft, de winnaar van de desbetreffende Prijs.
Indien driemaal dezelfde Belgische Deelnemer wordt getrokken (indien deze
Belgische Deelnemer heeft deelgenomen aan zowel de Facebookdeelname als
de Extra Facebookdeelname als de Instagramdeelname), dan wordt er één
andere Belgische Deelnemer bijkomend getrokken. De Belgische Deelnemer, die
de Schiftingsvraag (het meest) accuraat beantwoordt heeft, de winnaar van de
desbetreffende Prijs.
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4. Prijzen en prijsverdeling
De volgende prijzen, tezamen ter waarde van (bij benadering) € 2275,00 in totaal,
worden verdeeld aan de winnende Belgische Deelnemers van de Promotie
(hierna, de “Prijzen”):
•
•

De Belgische Trekkingen vinden plaats op 26 juli 2021 waarop zeventig
strandstoelen toegekend worden, ter waarde van € 32,50
De kernmerken van de strandstoelen zijn als volgt:
o Materiaal: 100% polyester en 100% beukenhout (voldoet aan Oekotex standaard).
o Maximale draagkracht: 150 kg
o Afmetingen: 122 x 60 x 4 cm
o Kleur: rood met op een zijde een kleurenafdruk
o Gewicht per stoel: 5,5 kg

De winnende Belgische Deelnemers ontvangen een email (op hun emailadres
wat zij opgegeven hebben bij de registratie van hun deelname) binnen twee
weken na de respectievelijke trekking waarop zij gewonnen hebben (zijnde uiterlijk
16-08-2021).
Als de winnende Belgische Deelnemer niet reageert op deze email binnen vijf
kalenderdagen na deze ontvangen te hebben, dan verliest hij/zij het recht om de
gewonnen prijs op te eisen waarna GKE gerechtigd is om een andere kassabon
te trekken en deze prijs aan de desbetreffende Belgische Deelnemer toe te wijzen
volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven.
De prijzen worden toegezonden naar het thuisadres van de winnende Belgische
Deelnemers, zoals gegeven door deze Belgische Deelnemer bij de registratie van
zijn/haar deelname binnen dertig dagen na ontvangst van de bovenstaande email. Door het deelnemen aan de Tombola, aanvaardt de Belgische Deelnemer
expliciet dat het winnen van de prijzen onderhavig kan zijn aan de heffing van
inkomstenbelasting(en), waarvoor de Belgische Deelnemer individueel en geheel
gehouden is voor de betaling hiervan. Prijzen van de Tombola kunnen niet
omgewisseld worden tegen cash of andere voordelen in natura.
In het geval dat een Belgische Deelnemer op onrechtmatige wijze enige
relevante informatie in verband met de Tombola verbergt, fraude pleegt of op
enige wijze onrechtmatig handelt ten aanzien van GKE of enige van haar derde
partij(en) of de Algemene Voorwaarden op enige wijze schendt, dan behoudt
GKE zich expliciet het recht voor om deze Belgische Deelnemer uit te sluiten om
aan deze Tombola en/of toekomstige acties van GKE deel te nemen. Indien de
uitgesloten Belgische Deelnemer één Prijs heeft gewonnen in de Tombola, dan
worden deze automatisch teruggetrokken door GKE. Het recht op een prijs vervalt
indien de prijs niet binnen zes weken na de eerste kennisgeving van het winnen
van de prijs toegezonden kan worden voor redenen toerekenbaar aan de
winnende Belgische Deelnemer, waarna een andere Belgische Deelnemer zal
worden getrokken volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven.
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5. Databescherming
GKE verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonlijke gegevens van een Belgische
Deelnemer (naam, voornaam, adres en emailadres), opgegeven tijdens de
registratie van de Tombola om de winnende Belgische Deelnemers kennis te
geven van hun recht op een prijs, de winnaars te publiceren, de Tombola te
organiseren en fraude te beteugelen. GKE behoudt deze gegevens zolang de
Duurtijd niet verstreken is. Mits toestemming van de Belgische deelnemer, worden
gegevens, die opgegeven worden bij deelname aan de Tombola of die in het
kader van de deelname anderszins in het bezit van Kanzi® komen, verder
opgeslagen na het verloop van de Duurtijd in de database van Kanzi® en worden
eventueel aan het social media-account van de Belgische Deelnemer gekoppeld
(bijv. Facebook). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het doen van
gerichte aanbiedingen van Kanzi® aan de Belgische Deelnemer of gerichte
communicaties door Kanzi® op social media aan de Belgische Deelnemer (bijv.
Facebook) of display advertising. Indien er toestemming is gegeven voor het
toezenden van de nieuwsbrief van GKE, kunnen de hierboven bedoelde
persoonsgegevens ook worden gebruikt om de nieuwsbrieven aan de interesse
van de Belgische Deelnemer aan te passen en specifiek voor deze Belgische
Deelnemer interessante aanbiedingen te kunnen tonen.
Persoonlijke gegevens van Belgische Deelnemers verwerkt door GKE kunnen
worden geïnspecteerd, gecorrigeerd en gewist door GKE op elk moment en/of
het gebruik van deze persoonlijke gegevens kan op elk moment geprotesteerd
worden door de Belgische Deelnemer aan wie deze persoonlijke gegevens
toebehoren. Om het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens te protesteren,
moet de Belgische Deelnemer een kennisgeving hiervan sturen naar het
hiernavolgende emailadres: info@kanziapple.com. De herroeping van de
toestemming van de Belgische Deelnemer heeft tot gevolg dat (i) de persoonlijke
gegevens onmiddellijk permanent gewist worden en dat (ii) de Belgische
Deelnemer niet langer kan deelnemen aan de Tombola.

6. Aansprakelijkheid
Onverminderd het dwingend recht, is GKE (en/of door haar ingeschakelde
hulppersonen en/of derden) niet aansprakelijk voor enige schade, direct of
indirect, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste kansen, verlies van
data, etc., die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de
(uitvoering van de) Tombola (hierna, “Schade”).
GKE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een
storing in de internetverbinding en/of de ontvangstapparatuur die een goed
verloop van de Tombola in de weg staat. GKE behoudt zich het recht voor om de
mogelijkheid tot deelname tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele
hostingprovider) niet langer kan instaan voor de continuïteit van de dienst die
nodig is voor een goed verloop van de Tombola. GKE kan niet aansprakelijk
worden gesteld indien een Sony®-product na verzending door de Partner
vertraging oploopt, verloren of beschadigd raakt, volledig of gedeeltelijk wordt
vernietigd, of door enige andere gebeurtenis wijzigingen ondergaat.
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Onverminderd het dwingend recht, is GKE niet aansprakelijk voor enige Schade
die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met (i) de door Belgische
Deelnemers bestelde en door de Partner aan de Deelnemers geleverde
producten en verstrekt geen enkele waarborg en/of garantie ten aanzien van
deze producten (inclusief het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan).
GKE aanvaardt géén enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige Schade die
een Belgische Deelnemer lijdt of zou kunnen lijden ten gevolge van zijn/haar
deelname aan de Tombola of welke resulteert van of enigszins gerelateerd is aan
de Tombola, zoals (niet-beperkend opgesomd): enige Schade ten gevolge van
gebreken in haar netwerk, computer hardware of software of enige vertraging
welke kan resulteren in het verlies van de deelname van een Belgische Deelnemer
of vertragingen, enig verlies resulterend uit of gerelateerd aan het veranderen of
annuleren van de Tombola, enige bijkomende kosten die een Belgische
Deelnemer zou of moet dragen in verband met de deelname aan de Tombola,
met uitzondering van enige (directe of indirecte) Schade te wijten aan een direct
toe te wijzen onrechtmatige daad van GKE.
GKE (en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden) zijn, meer
specifiek, niet aansprakelijk voor:
- Enige bijkomende kosten die een Belgische Deelnemer maakt in (direct of
indirect) verband met de deelname aan de Tombola en/of met de
aanvaarding en/of het gebruik van een Sony®-product.
- Enige Schade, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt
met, storingen in haar netwerk-, computer hardware-, of software van welke
aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit
het gebruik van de Tombolawebsite of het downloaden van componenten
hiervan.
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de
samenstelling van de Promotiewebsite en de daarin opgenomen gegevens, staat
GKE niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de
gegevens vermeld op de Promotiewebsite. GKE is niet aansprakelijk voor enigerlei
Schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met het gebruik van de Promotiewebsite en/of (on)bereikbaarheid van de
Promotiewebsite. Kanzi® is een geregistreerd en gedeponeerd handelsmerk. Niets
wat op enige wijze verband houdt met de inhoud van de Tombola en/of
bekendmaking(en) hiervan mogen gereproduceerd of gepubliceerd worden
zonder de expliciete schriftelijke toestemming van GKE hiertoe.

7. Correspondentie – klachtenprocedure
Er wordt géén correspondentie aanvaard (brieven, emails en/of
telefoongesprekken) over de Algemene Voorwaarden, de organisatie en/of de
uitkomst van de Tombola, de prijzen of de wijze van distributie hiervan (met
uitzondering de hieronder beschreven klachtenprocedure). Alle bijkomende
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aankondigingen en/of bekendmakingen en/of directe correspondentie in
verband met de Tombola door GKE maken volledig deel uit van de Algemene
Voorwaarden. Onverminderd de Algemene Voorwaarden en het toepasselijk
recht op de Tombola, zijn alle beslissingen van GKE in het verband met de
Tombola finaal en bindend.
In het geval van enige discussie in verband met het verloop van de Tombola en/of
het toekennen van de prijzen, dan moeten alle klachten hieraan gerelateerd
toegezonden worden aan GKE via info@kanziapple.com. In het geval dat een
klacht is toegezonden door een winnende Belgische Deelnemer, dan moet deze
klacht toegezonden worden aan GKE binnen vijf werkdagen na de kennisgeving
van GKE te hebben ontvangen omtrent het winnen van de prijs.
Een onafhankelijke en onpartijdige jury beraadslaagt over deze klacht, neemt een
beslissing hierover en communiceert haar beslissing hierover schriftelijk binnen vijf
werkdagen nadat deze beslissing is genomen.

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
De Tombola en de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van
het Koninkrijk België. In het geval dat er enig (gerechtelijk) geschil zou ontstaan,
dan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Limburg, hiervoor bevoegd.
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