1. Deelnemingsvoorwaarden
1.1. Elke deelnemer kan gedurende de looptijd van de actie één keer deelnemen aan de actie.
1.2. De actie is geldig voor professionele bakkerijen met een BTW-nummer in Benelux.
1.3. Per e-mail adres mag er maar één keer deelgenomen worden.
1.4. Wie deelneemt zonder aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen verliest zonder
voorafgaande verwittiging automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en
zonder enig verhaal. Dergelijke deelname wordt van rechtswege nietig verklaard.

2. Actieduur
Deze winactie loopt van 01/03/2022 tot en met 30/04/2022.

3. Prijzen
➢ 3x1 Gepersonaliseerde, individuele desem workshop bij Algist Bruggeman + overnachting in
Gent. Exclusief verplaatsing naar Gent/plaats van workshop
➢ 10x1 desempakket (1x10kg Levain De Blé Dur, 1x5kg Levain De Blé Noir, 1x5kg Crème De
Levain, mes, snijplank, stokbrood plank en recepten)

3.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan
iemand anders.
3.2. De prijs is niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld of deviezen (noch geheel, noch
gedeeltelijk) of in andere producten of diensten en niet aanpasbaar.
3.3. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
3.4. Algist Bruggeman kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs
wijzigen en vervangen door een gelijkwaardig alternatief.
3.5. De winnaar moet zijn identiteit kunnen bewijzen bij de prijsoverhandiging. De
overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dient bewezen te worden aan de
hand van de identiteitskaart en/of een geauthentificeerd document.

4. Actieverloop
Deelnemen aan de actie is via https://mailchi.mp/66c1047e7e66/wineenworkshop
De deelnemer dient het volgende in te vullen op het actieformulier: E-mailadres, naam, voornaam,
telefoonnummer, land, taal, naam bedrijf, BTW-nummer.
Er worden 3 winnaars willekeurig gekozen uit alle deelnemers
De uitslag van de actie is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.

5. Contactgegevens - bekendmaking winnaars
De winnaars worden in de maand mei per telefoon of per email gecontacteerd (via de
contactgegevens op het deelnameformulier).
De workshop ligt volledig in het beheer van Algist Bruggeman. Algist Bruggeman kan deelname
weigeren als er niet voldaan wordt aan de deelnemingsvoorwaarden.
Voor meer informatie: mail naar marketing@algistbrug.be

6. Aansprakelijkheid
6.1 Algist Bruggeman kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade - materieel of
immaterieel, rechtsreeks of onrechtstreeks - die verband houdt met de deelname aan de actie,
de toekenning of de uitvoering van een gewonnen prijs.
6.2 Algist Bruggeman is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer
de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of
naar aanleiding van een latere vraag daartoe dan wel dat in dit geval de opgevraagde gegevens
laattijdig werden medegedeeld.
6.3 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook in
hoofde van Algist Bruggeman.
6.4 Algist Bruggeman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de
Deelnemer of een derde (bijvoorbeeld provider) die een laattijdige deelname of het verlies van
gegevens van de Deelnemer tot gevolg zouden hebben.
6.5 Indien Algist Bruggeman genoodzaakt is of het noodzakelijk acht een actie uit te stellen, in te
korten of in te trekken, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.6 Algist Bruggeman verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Algist Bruggeman
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet
aan de gecreëerde verwachtingen.

7. Persoonsgegevens
7.1 Bij deelname aan een actie deelt de Deelnemer aan Algist Bruggeman persoonsgegevens
mee.
7.2 De persoonsgegevens van de Deelnemers worden bewaard met het oog op het beheren van
de actie, het bekendmaken van de winnaar van de actie en het voeren van informatie- en
promotiecampagnes met betrekking tot de bedoelde actie en worden niet aan derden
overgemaakt tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder actiereglement.
7.3 De bedoelde persoonsgegevens kunnen onder andere de naam, het adres, de postcode en
woonplaats en het e-mailadres van de Deelnemer omvatten en worden enkel verzameld met
als doel het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren, in het bijzonder de
mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname
en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.
7.4 De winnaars van de actie verlenen Algist Bruggeman de toestemming om in het kader van de
communicatie rond de actie, hun naam en eventueel een foto (bijvoorbeeld een foto van de
prijsuitreiking) zonder beperking in tijd of plaats en zonder financiële of andere
tegenprestatie te publiceren.
7.5 De Deelnemer die toestemming heeft verleend via de daartoe voorzien tick box op de
registratiepagina zal de Algist Bruggeman nieuwsbrief en andere commerciële
communicaties van Algist Bruggeman ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De
Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun
persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan
het adres dat in de nieuwsbrief vermeld staat.
7.6 Elke Deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over hem bewaarde informatie.
Elke Deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden
geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de Deelnemer een e-mail naar
marketing@algistbrug.be. Wanneer een Deelnemer voor het einde van de actie verzoekt om
de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens, zodoende dat ALGIST
BRUGGEMAN de Deelnemer niet meer kan contacteren, zal de deelname ongeldig worden
verklaard en komt de Deelnemer niet meer in aanmerking voor een prijs.

8. Aanvaarding – aanvraag Actiereglement
ALGIST BRUGGEMAN kan op elk moment het Actiereglement aanpassen.

