
Artikel 1: Organiserend bedrijf

De naamloze vennootschap ITM Alimentaire Belgium, met maatschappelijke zetel te 4, Rue du Bosquet, 1348 Louvain-la-Neuve (hierna 

“de Organisator”), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0444.175.173, organiseert in de winkels 

een wedstrijd (hierna genoemd “de Wedstrijd”), onder de naam «De grote Ronde» van 21 maart 2023 tot 16 april 2023.

Deze operatie is uitsluitend onderworpen aan dit reglement (hierna “het Reglement”).

Artikel 2: Voorwaarden betreff ende de deelnemers

Deelnemen is mogelijk voor alle personen die in België wonen, met uitsluiting van de werknemers van de Organisator, van de 

deelnemende verkooppunten of van de leveranciers van deze laatste, evenals van elke persoon die zou hebben meegewerkt aan de 

opmaak van deze Wedstrijd. 

Zijn eveneens uitgesloten van het recht om deel te nemen aan de Wedstrijd, de familieleden in eerste graad van de personen bedoeld 

onder vorige alinea, evenals de personen die onder hun dak wonen.

De Organisator kan rechtstreeks of onrechtstreeks alle nodige controles doen om de hoedanigheid, de identiteit en de gegevens van de 

deelnemers te controleren, met respect voor hun privacy.

Artikel 3: Duur van de Wedstrijd

De Wedstrijd start op 21 maart 2023, op het openingsuur van de deelnemende winkels, en loopt tot 16 april 2023, op het sluitingsuur 

van de deelnemende winkels.

Artikel 4: Deelnemingsvoorwaarden en -modaliteiten  

Elke deelname die niet beantwoordt aan onderstaande voorwaarden en modaliteiten door de mededeling van onvolledige, onleesbare, 

valse of foute informatie of elke deelname buiten de looptijd van de Wedstrijd bepaald in artikel 3 van dit Reglement zal als nietig 

beschouwd worden en niet behandeld worden. 

4.1 Wedstrijd in de winkels:

4.1.1 Verloop van de Wedstrijd:

 Elke persoon die wil deelnemen moet:

-  Naar een winkel Intermarché of Intermarché by Mestdagh gaan, waar hij één kans krijgt per aankoopschijf van 30 euro of bij 

aankoop van producten die deelnemen aan de actie “De grote Ronde”. Het aantal kanstickets op de deelnemende producten is 

beperkt tot maximaal 10 tickets per passage aan de kassa. De volgende zaken worden niet meegerekend in de aankoopschijven: 

vuilniszakken, leeggoed, tabak, alcohol en diensten (Kiala, loterij, ...). De kanstickets worden tot 16 april 2023 uitgedeeld aan 

de kassa en kunnen tot en met 30 april 2023 aan de terminal worden gebruikt. 

- Naar een terminal van Intermarché gaan met zijn Intermarché-kaart en zijn kansticket(s).  

- Zijn kansticket(s) scannen volgens de procedure die is aangegeven op de terminal. 

- Z ijn deelname aan de Wedstrijd bevestigen en valideren. Een correct antwoord geven op de schiftingsvraag die door de 

elektronische terminal wordt gesteld.

- Het verloop van het spel volgen en op het scherm nagaan welke prijs (prijzen) hij eventueel heeft gewonnen.

- Het ticket dat door de terminal is geprint en waarop de prijs staat vermeld, meenemen om de prijs op te halen.

Het aantal deelnames per persoon hangt af van het aantal kansen dat in de winkel aan de interactieve terminal wordt verkregen. Elke 

code is uniek en geeft recht op één enkele deelname van dezelfde deelnemer. 

Artikel 5: Prijzen
5.1 Wedstrijd in de winkels:

Voor alle deelnemende winkels samen zijn de volgende prijzen te winnen:

1) 180 (45x4) plaatsen in een VIP-wagen om de wielerploeg Intermarché-Circus-Wanty te volgen.

2) 164 Bongos “Cap sur l’Europe” ter waarde van €199,90.

3) 328 sporthorloges ter waarde van €50.

4) 4.100 Intermarché telefoonhouders ter waarde van €12.

5) 15.000 Intermarché-Circus-Wanty fl uorescerend vesten ter waarde van €6.

6) 24.840 Intermarché-Circus-Wanty fl essen ter waarde van € 5.

7) 40.000 Intermarché-Circus-Wanty draagtassen ter waarde van € 2,49.

8) 36.665 gratis producten met een totale waarde van van €67.200.

9) 48.000 kortingsbonnen met een totale waarde van van €50.875.

Artikel 6: Overhandiging van de prijzen 

Les De winnaars worden op de hoogte gebracht door een bericht op het scherm van de terminal, die een ticket zal printen waarop de 

prijs staat vermeld. De kanstickets kunnen tot en met 30 april 2023 worden gebruikt. 

De winnaars moeten de winnende loten uiterlijk op 14 mei 2023 aan de kassa of aan de balie van de winkel tonen om hun prijs op te eisen.

De modaliteiten voor het ophalen van de prijzen verschillen naargelang van de prijs, maar elke prijs moet worden opgenomen in de 

Intermarché waar deze werd gewonnen (winkel vermeld op het winnende ticket).

-  Voor de Bongos, de sporthorloges, de Intermarché telefoonhouders, de Intermarché-Circus-Wanty fl uorescerend vesten, de 

Intermarché-Circus-Wanty fl essen en de Intermarché-Circus-Wanty draagtassen, moeten de winnaars hun «winnend ticket» 

aan het onthaal van de winkel inleveren in ruil voor de prijs.

-  Voor de VIP-auto moeten de winnaars hun «winnende ticket» afgeven bij de receptie van de winkel en hun contactgegevens 

doorgeven aan de receptie (e-mail of telefoonnummer vereist). Er wordt dan binnen 15 dagen contact met hen opgenomen om 

te kiezen welke wedstrijd zij het liefst willen doen. 

-  Voor de gratis producten en de kortingsbonnen van Intermarché moeten de winnaars hun prijs in de winkel afhalen en hun 

«winnend ticket» aan de kassa.

Er zal niet worden ingegaan op telefonische, schriftelijke of andere vragen over de identiteit van de winnaars. 

Artikel 7: Details over de prijzen  
De prijzen worden niet toegekend in een andere vorm dan die waarin dit Reglement voorziet. Er zal geen enkele tegenwaarde in geld 

of in natura worden toegekend. 

Prijzen die, om eender welke reden, niet aan de winnaar kunnen worden overhandigd, blijven het eigendom van de Organisator. 

Als een winnaar uitdrukkelijk afstand doet van zijn prijs, blijft de prijs in handen van de Organisator. 

Artikel 8: Klachten

Op straff e van uitsluiting, waarbij de poststempel als bewijs geldt, moet elke klacht over de ontvangst van de prijs binnen de 15 dagen 

na de einddatum van de Wedstrijd aan de Organisator worden meegedeeld.

Na het verstrijken van die termijn vervalt elke klacht. 

Artikel 9: Gebruik van de voor- en familienaam van de winnaarss

De Organisator behoudt zich het recht voor om de lijst van winnaars en/of hun foto te verspreiden. Dit zal uitsluitend gebeuren ten 

behoeve van de communicatie over de Wedstrijd van Intermarché en aan het publiek van de winkels.  

Artikel 10: Aansprakelijkheidslimieten

De aansprakelijkheid van de Organisator is strikt beperkt tot de levering van de – op geldige wijze – gewonnen prijs. De Organisator 

biedt geen enkele commerciële garantie of dienst na verkoop voor de gewonnen prijs. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren als de omstandigheden 

dit vereisen, zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Er kan dan ook geen schadevergoeding worden geëist in dit 

kader. Deze wijzigingen kunnen vooraf worden bekendgemaakt met alle passende middelen, meer bepaald via de website van de 

Organisator. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot deelname aan de Wedstrijd tijdelijk op te schorten als hij, of zijn 

eventuele dienstverlener, niet langer de continuïteit van de dienstverlening kan garanderen die vereist is voor een goed verloop van 

de Wedstrijd.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking van de terminal in de winkel. De Organisator kan 

niet garanderen dat de Wedstrijd zonder onderbreking zal verlopen of geen IT-fouten zal bevatten. Bij een technische storing van de 

Wedstrijd behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijdsessie waarin de genoemde storing zich voordeed ongeldig te 

verklaren en/of te annuleren.

Geen enkele klacht zal in dit kader worden aanvaard. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als de gegevens omtrent de 

inschrijving van een deelnemer hem niet bereiken om redenen die buiten zijn controle liggen (bijvoorbeeld een tijdelijke storing van 

onze servers om eender welke reden, enz.).

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade van welke aard dan ook (persoonlijk, lichamelijk, materieel, 

fi nancieel of anderszins) die zich voordoet bij de deelname van een speler aan de Wedstrijd.

Artikel 11: Naleving van de regels

Elke speler stemt ermee in om op eerlijke wijze en conform het Reglement en de rechten van de andere spelers aan de Wedstrijd deel 

te nemen. Elk oneerlijk of frauduleus gedrag zal leiden tot een stopzetting van de deelname en het verlies van de prijs. 

De deelname en de gewonnen prijs zullen met name worden geannuleerd in de volgende gevallen: onvolledige inschrijving, valse, 

foutieve of onnauwkeurige informatie, niet-naleving van het Reglement of fraude van eender welke aard met betrekking tot 

de Wedstrijd. Om fraude die eigen is aan dit soort Wedstrijden te voorkomen, behoudt de Organisator zich het recht voor om een 

identiteitsbewijs van de winnaar te vragen.

Elke poging door een deelnemer of iemand anders om opzettelijk de terminal in de winkel te beschadigen, is een strafbaar feit en 

de Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke handelingen te vervolgen. De Organisator behoudt zich het recht voor om 

eender wie te vervolgen die heeft valsgespeeld, gefraudeerd, gemanipuleerd of de in het Reglement beschreven verrichtingen heeft 

verstoord of dat heeft geprobeerd. In geval van fraude kan de Organisator met name de Wedstrijd annuleren. 

Artikel 12: Aanvaarding  

Deelname aan de Wedstrijd impliceert dat de spelers het Reglement en het principe van de Wedstrijd onvoorwaardelijk aanvaarden. 

Elke deelname is persoonlijk en nominatief en is enkel mogelijk als de klant over een actieve Intermarché-kaart beschikt.  

Wie handelt in strijd met een of meer van de artikels van het Reglement zal niet meer mogen deelnemen aan de Wedstrijd en verliest 

het recht op de prijs die hij eventueel heeft gewonnen.

Artikel 13: Verwerking van persoonsgegevens

ITM Alimentaire Belgium verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te verzamelen en te verwerken voor de doelen die beschreven 

zijn in zijn Privacybeleid, dat u terugvindt op https://www.intermarche.be/nl/privacybeleid/, of voor specifi eke doelen waarmee u 

heeft ingestemd. ITM Alimentaire Belgium verbindt zich er ook toe enkel de persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor de 

beoogde verwerking en doelen en geen overbodige gegevens te verzamelen. 

Het doel van ons Privacybeleid is u te informeren over de manier waarop ITM Alimentaire Belgium uw persoonsgegevens verwerkt. U 

dient het te lezen vóór u uw persoonsgegevens meedeelt.

Artikel 14: Neerlegging van het Wedstrijdreglement  

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit volledige Reglement, dat beschikbaar is 

in de winkel en op de website: https://www.intermarche.be

Artikel 15: Correspondentie

Er zullen geen gesprekken, noch correspondentie, worden gevoerd over deze Wedstrijd. 

Artikel 16: Geschillen

De Wedstrijd en het bijhorende Reglement zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het 

gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd. Mocht een van de bepalingen uit het Reglement nietig of onwettig worden verklaard bij een in 

kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, dan blijven de overige bepalingen van het Reglement nog steeds van toepassing en van kracht.
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