
REGLEMENT WEDSTRIJD – MERSI – MOEDERDAG ANIMATIE 

De wedstrijd MERSI – MOEDERDAG ANIMATIE loopt van 20/04/2015 t.e.m. 10/05/2015. Het wordt 

georganiseerd door L’Oréal Belgilux N.V., Luxe Divisie, Keizer Karellaan 584, 1080 Brussel België, BTW 

BE 0403.136.454. Deze actie is geldig in alle verkooppunten Planet Parfum in België en Luxemburg.  

De wedstrijd wordt volledig aangeboden door de groep L’Oréal Belgilux N.V., Luxe Divisie. 

De wedstrijd voorziet in de toekenning van een prijs voor 96 klanten van Planet Parfum. De prijs per klant 

is een parfum Si Eau de toilette 50ML (met een waarde van €65,00) of een ontspannende dag voor 2 

personen (bon Vivabox « Relax met 2 » geldig tot 30/09/2016), met een waarde van €59,95. 

De wedstrijd voorziet een winnaar van een Si eau de toilette per winkelpunt (86 in totaal) en 10 winnaars 

van de ontspannende dag voor 2 personen in de gehele distributienetwerk van Planet Parfum in België 

en Luxemburg.  

 
De Viva Box « Relax met 2 » omvat : 
 

- Een geschenkbon met op zijn minst toegang tot een sauna voor twee personen geldig tot en met 
30/09/2016 in een relaxatiecentrum in België 

 
Elke consument die twee producten van L’Oréal Belgilux N.V., Luxe Divisie, waarvan minstens een 

parfum minimum 50ML aankoopt ontvangt aan de kassa een klantengeschenk aangeboeden door 

L’Oréal, hetzij een armband en ketting, alsook een scratch & win kaart.  

De aan deze wedstrijd deelnemende merken van L’Oréal Belgilux S.A, Luxe Divisie zijn aangeduid op 

een schapkaart in het winkelpunt en zijn de volgende : 

- Helena Rubinstein 

- Giorgio Armani 

- Lancôme 

- Yves Saint Laurent 

- Cacharel 

- Ralph Lauren Fragrances 

- Paloma Picasso 

- Diesel 

- Guy Laroche 

- Viktor & Rolf 

- Biotherm 

De consument moet het grijze deel van de scratch & win wegkrassen. Hij ziet onmiddellijk of hij al dan 
niet heeft gewonnen. Hij kan ofwel niets winnen, ofwel een Si Eau de toilette 50ML winnen ofwel een 
ontspannende dag voor 2 personen.  

Indien de consument de Si Eau de toilette wint, geeft het winkelpunt de klant onmiddellijk zijn cadeau op 
vertoon van het winnend deelnameformulier en het kassaticket. Indien de consument de ontspannende 
dag voor 2 personen wint geeft het winkelpunt hem de winnaarskaart. 

 



De consument moet zijn winnaarskaart, vergezeld van het winnend scratch & win formulier en een 
duplicaat van zijn kassaticket naar het volgende adres opsturen : L’Oréal Belgilux, Luxe Divisie, ter 
attentie van Charlotte Batut, Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel België.  

Opdat de winnaarskaart geldig zou zijn moet de consument alle volgende gegevens hebben ingevuld: 

Naam     Voornaam 

Adres     Postcode  Gemeente/Stad 

Telefoon    E-emailadres 

Favoriete Parfumerie Planet Parfum  

+ EEN KOPIE VAN HET KASSATICKET 

+ HET WINNEND SCRATCH & WIN KAARTJE 

 

Het Trade Marketing team L’Oréal Belgilux S.A., Luxe Divisie stuurt de 10 winnaars vervolgens, na 
vaststelling data an alle vereisten werd voldaan, een Viva Box « Relax met 2 » naar het op de 
winnaarskaart aangeduide adres.  

Maximaal 1 prijs per winnaar 

Deelname aande wedstrijd MERSI – ANIMATION FETE DES MERES van 23 APRIL T.E.M. 10 MEI 2015 

is voorbehouden voor personen die in België of in het Groot Hertogdom Luxemburg gedomicilieerd zijn. 

Georganiseerde groepsdeelname is niet toegestaan,  hetzij met een wettelijke of feitelijke vereniging, 

hetzij op eender welke andere manier die de winstkansen verhoogt. 

Zullen ongeldig worden verklaard : 

-  Deelnamekaartjes zonder kopie van het kassaticket 

-  Deelnamekaartjes met onvolledige gegevens of een valse of twijfelachtige identiteit 

-  Deelnamekaartjes die niet met de criteria voor deelname overeenkomen 

De eventuele bijkomende en alle kosten in het door Vivabox voorgestelde en door de consument 

gekozen ontspanningscomplex zijn voor rekening van de deelnemers (verplaatsing naar het Vivabox-

partner complex, eten, drinken en andere niet-inbegrepen kosten). 

L’Oréal Beliglux, Luxe Divisie kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele 

ongevallen,  laattijdige leveringen, bijkomende kosten of enige andere ongelukkige gebeurtenis, dit om 

het even van welke aard of voor om het even welke reden dan ook ten gevolge  

 

 



L’Oréal Belgilux, Division Luxe ne pourra en aucun cas être tenue responsable d'éventuels accidents, 

livraisons tardives, frais supplémentaires et de tout autre événement malencontreux, de quelque nature 

et pour quelque raison que ce soit, résultant de la participation au jeu, de l'attribution des prix ou de leur 

utilisation. L’Oréal Belgilux, Division Luxe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten op elke 

materialen die voor de MERSI – MOEDERDAG ANIMATIE werd geprint.  

L’Oréal Belgilux N.V., Luxe Divisie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de vermelding 

van een foutief adres of e-mailadres of voor de vermelding van gegevens die leiden tot een foutief of 

onbekend adres van de deelnemers.  

De persoonlijke gegevens van de 10 Vivabox winnaars worden door L’Oréal Belgilux N.V., Luxe Divisie, 

bewaard in een databank die enkel bestemd is voor het vlotte verloop van deze wedstrijd MERSI – 

MOEDERDAG ANIMATIE. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden de persoonlijke gegevens 

behandeld door de n L’Oréal Belgilux N.V., Luxe Divisie, Keizer Karel laan 584 1082 Brussel België, 

T.V.A. BE 0403.136.454, om de deelnemers aan de MERSI – MOEDERDAG ANIMATIE wedstrijd te 

contacteren. 

De adressen worden niet voor commerciële doeleinden aan derden medegedeeld. De deelnemers 

beschikken over een inzage- en wijzigingsrecht van hun gegevens. Die gegevens worden niet gebruikt 

voor de promotie en verkoop van producten van de L’Oréal Belgilux N.V., Luxe Divisie.  

Door hun deelname aan de MERSI – MOEDERDAG ANIMATIE wedstrijd verklaren de deelnemers zich 

akkoord met het huidige reglement, zonder enige beperking, inclusief met de beslissingen die de 

organisatie zou moeten nemen om het goede verloop van de actie te garanderen in geval van overmacht. 

Er zal op geen enkel schrijven i.v.m. deze actie worden geantwoord.  

Met uitzondering van eventuele contacten tussen deelnemers, zal er geen enkele telefonische of 

schriftelijke communicatie m.b.t. de resultaten van de MERSI – MOEDERDAG ANIMATIE wedstrijd 

plaatsvinden. De prijs kan niet worden gewisseld.  

L’Oréal Belgilux, Divisie Luxe behoudt zich het recht om, geheel of gedeeltelijk deze wedstrijd te 

beperken, wijzigen, aanpassen, uitstellen, uitbreiden, annuleren of delegeren indien nodig voor een goed 

verloop van de actie,  

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform de 

Belgische wetgeving. Alle geschillen die eruit kunnen voortvloeien of die betrekking hebben op de actie 

en niet in der minne kunnen worden opgelost, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van 

Brussel.  

Dit reglement is beschikbaar in alle Planet Parfum parfumerieën van België en Luxemburg en op de 

website van Planet Parfum: www.planetparfum.com 

 


