Korte samenvatting
Deze actie richt zich tot groepscadeaus binnen de private, collegiale of familiale
kring. De organisator van elk groepspotje dat wordt gestart en voldoet aan de
voorwaarden, krijgt de mogelijkheid om een cadeautje te kiezen uit de drie
voorgestelde opties. Twijfel je of je in aanmerking komt voor deze actie, neem dan
gerust contact op met onze klantendienst.
PROMOTIEACTIE “December Actie”
6 december 2018

Reglement
1. De hierna vermelde voorwaarden in dit reglement zijn van toepassing op de
promotieactie “December Actie” georganiseerd door NV KADONATION, met
maatschappelijke zetel in de Tramstraat 63 in 9052 Gent, en met
ondernemingsnummer 0666.820.362 (hierna genoemd Kadonation). Deelname
aan de promotieactie houdt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van
onderhavig reglement in. Enkel natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn
en hun verblijfplaats in België en Nederland hebben, kunnen deelnemen aan de
promotieactie.
2. De promotieactie wordt georganiseerd in het kader van het eindejaar 2018 en
deze actie richt zich tot groepscadeaus binnen de private, collegiale of familiale
kring. De organisator van elk groepspotje dat wordt gestart en voldoet aan de
voorwaarden, krijgt de mogelijkheid om een cadeautje te kiezen uit de drie
voorgestelde opties: (1) een Kadonation cadeaubon ter waarde van 5 euro, (2) 10
bomen aanplanten via WeForest of (3) een win-for-life biljet ter waarde van 3 euro
(enkel in België).
3.Promotieactieverloop.
- De promotieperiode begint op 6 december 2018 om 00.00 uur en eindigt op 31
december 2018 om 23.59 uur.
4. Deelnemingsmodaliteiten en -voorwaarden:
Om aan de actie te kunnen deelnemen, moeten de klanten:
a) Een groepspotje opstarten op Kadonation.com tijdens de promotieperiode en
zich derhalve registreren, met hun eigen emailadres, tussen 6 december 2018
(vanaf 00.00 uur) en 31 december 2018 (tot 23u59 uur). Bij deelname worden aan
de deelnemers volgende gegevens gevraagd : naam, voornaam, email.
b) De deelnemers moeten een geldig groepspotje opstarten. Geldig betekent
meer dan 3 bijdrages door verschillende personen die samen minstens 50 euro
inzamelen.
c) De deelnemers volgen de instructies voor de aanvraag van hun geschenken, en
dienen deze aanvraag in via e-mail op het mailadres: kerstman@kadonation.com.

5. In geval van fraude zal de toekenning worden geweigerd van de promotie die
de deelnemer toekomt, onverminderd elke latere gerechtelijke vervolging. Elke
vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruiken/of redelijk
vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de klant, zonder dat daarbij
een voorafgaande waarschuwing vereist is. Bovendien behoudt Kadonation zich
het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich
schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik.
Georganiseerde of collectieve deelnames aan de wedstrijd kunnen worden
beschouwd als misbruik of fraude, en kunnen leiden tot uitsluiting van de
betreffende klanten, waarbij alle andere rechten van Kadonation onveranderd
blijven.
6. Deelnemers gaan akkoord om hun gegevens te delen met Kadonation, zodat
Kadonation contact met hen kan opnemen in het kader van deze promotieactie.
7. Deelnemers verbinden zich ertoe in geen geval de identiteit van andere
mensen te misbruiken en geen valse naam te gebruiken. Bij aanwijzingen van
een valse of foute identiteit, kan de deelnemer worden uitgesloten. Eenzelfde
klant kan meerdere keren aan de actie deelnemen, indien alle
deelnemingsvoorwaarden nageleefd worden.
8. Kadonation behoudt zich het recht voor wijzigingen aan deze actie of aan haar
verloop en/of haar reglement aan te brengen, indien omstandigheden buiten
haar wil dat noodzakelijk maken. Zij kan niet verantwoordelijk worden geacht
voor het eventuele onderbreken, uitstellen of annuleren van de actie van redenen
buiten haar wil. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet,
beslist Kadonation. Kadonation behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht
de wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of
te wijzigen.
9. Dit reglement is beschikbaar op ‘Kadonation.com’.
10. Als het verloop van de actie in het gedrang komt door een technisch incident
op de site van Kadonation.com, zal alles in het werk worden gesteld om de
oorzaak van de storing te neutraliseren. Kadonation kan in geen geval
verantwoordelijk worden gesteld voor de problemen die te maken hebben met
technische incidenten. Kadonation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele incompatibiliteit tussen de technologie die gebruikt werd voor de
promotieactie en de hard- en/of softwareconfiguratie gebruikt door de
deelnemer.
13. Kadonation kan niet aansprakelijk worden gesteld als de promotieactie door
overmacht of door eender welke andere toevallige oorzaak geannuleerd,
uitgesteld of stopgezet zou moeten worden. In dat geval zal een aankondiging
worden gedaan op de website van Kadonation.com, zonder dat de deelnemers
aanspraak kunnen maken op eender welke schadeloosstelling.
14. Kadonation verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking, de gegevens
van de deelnemers conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
2016/679 en conform het privacybeleid beschikbaar op de website van
Kadonation. De deelnemers zijn geïnformeerd dat Kadonation hun persoonlijke

gegevens zal verwerken voor het beheer van deze promotieactie. Mits
uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer kan Kadonation deze persoonlijke
gegevens gebruiken om hem/haar te informeren over volgende wedstrijden,
acties, promoties en aanbiedingen. Kadonation geeft de persoonlijke gegevens
van de deelnemers niet aan derden voor commerciële doeleinden en neemt alle
noodzakelijke voorzorgen om de gegevens te beveiligen. Kadonation houdt de
verzamelde persoonsgegevens bij gedurende de duur van het beheer van deze
wedstrijd.
15. De deelname aan deze promotieactie is onderworpen aan onvoorwaardelijke
aanvaarding van dit reglement in zijn geheel. Dit reglement is onderhevig aan de
Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het
Belgisch recht. In geval van betwistingen die niet in der minne kunnen worden
opgelost, zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent alleen bevoegd. De
contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door Belgisch recht
geregeld.

