
WEDSTRIJDREGLEMENT ‘Win een lamp 
ontworpen door Jeroom of Geluck’ 

Dankzij Recupel maak je kans om 1 van de 20 uniek ontworpen 
lampen te winnen. 

 
Artikel 1: Voorwerp 

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Recupel vzw, met 
maatschappelijke zetel in 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, BE 0473.923.093. Hij is 
voorbehouden voor fysieke personen die meerderjarig zijn (vanaf 18jaar). Personeelsleden van 
Recupel vzw, toeleveranciers, werknemers van het reclamebureau (Mortierbrigade) die hebben 
meegewerkt aan de uitwerking van deze wedstrijd, alsook de gezinsleden van alle categorieën 
opgesomd in dit artikel, mogen niet deelnemen. 

 
Artikel 2: Actie en deelnamevoorwaarden 
 
Deze wedstrijd loopt van 15/02/2021 tot 09/03/2021 om 23h59 op de website van Recupel 
https://www.recupel.be.   

Voor de Nederlandstalige wedstrijd kan je na afloop 1 van de 10 lampen winnen ontworpen door 
Jeroom. Voor de Franstalige wedstrijd kan je na afloop 1 van de 10 lampen winnen ontworpen door 
Philippe Geluck.  
 

Een deelnemer kan enkel aanspraak maken op de prijs voor één taal. Een deelnemer die de 
Nederlandstige prijs wint, kan dus geen aanspraak maken op de Franstalige prijs en vice versa. 

Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot één landstaal. Indien men aan de Nederlandstalige 
wedstrijd deelneemt kan men niet meer deelenemen aan de Franstalige wedstrijd en omgekeerd. 
 
De deelname is pas geldig als de deelnemer : 
- zijn/haar gegevens volledig en correct heeft ingevuld op het daartoe voorziene formulier;  
- de wedstrijdvraag correct heeft beantwoord;  
- een antwoord heeft gegeven op de volgende schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers hebben dit 

formulier ingevuld tussen 15/02/2021 tot 09/03/2021 om 23h59 en maken dus kans om de 
mottige lamp van Jeroom te winnen (deelnemers aan de Franstalige wedstrijd worden apart 
geteld en horen hier niet bij)?. 

- Deelname aan de wedstrijd vereist het volstrekt respecteren van de regels en de rechten van 
andere deelnemers en derden.  

Recupel vzw behoudt zich het recht voor de winst te annuleren indien de deelnemer het 
deelnameformulier niet heeft ingevuld volgens zijn echte identiteit. Die moet hij voorleggen om de 
prijs te ontvangen. Het is volledig de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat de informatie die 
hij verschaft – zijn gegevens – correct en eerlijk zijn en dat die hem toestaan deel te nemen aan de 
wedstrijd en, indien dat het geval is, te genieten van de prijs die hij gewonnen heeft. 



Recupel vzw kan op elk moment deelnemers uitsluiten van deelname aan de wedstrijd georganiseerd 
door Recupel vzw na schending van een van de deelnamevoorwaarden of in geval van misbruik, 
fraude, bedrog of wedstrijdvervalsing. 

 
Artikel 3: Bepaling van de winnaars 

De 10 deelnemers aan de Nederlandstalige wedstrijd en de 10 deelnemers aan de Franstalige 
wedstrijd die de wedstijdvraag correct hebben ingevuld en wiens antwoord op de schiftingsvraag het 
correcte antwoord het dichtst benadert, winnen een lamp ontworpen door Jeroom (enkel voor de 
deelnemers van de Nederlandstalige wedstrijd) of Philippe Geluck (enkel voor de deelnemers van de 
Franstalige wedstrijd). 

In geval van een ex aequo, wordt de deelnemer die als eerste deelnam gekozen als winnaar. 

De winnaars aanvaarden dat hun identiteit gecontroleerd kan worden. De prijs wordt niet uitgereikt 
indien één of ander element van de identiteit niet conform zou zijn. 

 
Artikel 4: Prijs 

Er zijn 10 winnaars die deelgenomen hebben aan de Nederlandstalige wedstrijd die een lamp 
ontworpen door Jeroom kunnen winnen. 

Er zijn 10 winnaars die deelgenomen hebben aan de Franstalige wedstrijd die een lamp ontworpen 
door Geluck kunnen winnen. 

De prijs is een lamp ontworpen door Jeroom/Geluck en is een uniek product dat niet 100% conform 
is met de packshot die wordt gebruikt in de communicatie. De lamp is ongeveer tussen de 30 en 60 
cm hoog. De lamp kan in geen geval vervangen worden door een geldcompensatie  

De winnaars zullen persoonlijk worden verwittigd voor eind april 2021 via e-mail.  

De prijs wordt via de post opgestuurd naar het opgegeven thuisadres. Er zal een retrouradres 
worden opgenomen bij de verzending zodat het pakket wordt terug gestuurd naar de 
productiepartner indien het opgegeven adres niet klopt. In dit geval wordt de deelnemer 
gecontacteerd om het correcte thuisadres te achterhalen.  

De prijs wordt ten laatste voor eind mei 2021 verstuurd naar de winnaars. Recupel is niet 
verantwoordelijk bij eventueel verlies of schade van de lampen door het toedoen van externe 
omstandigheden. Er kan dan ook geen schadevergoeding opgevraagd worden bij Recupel 
hieromtrent. 

 
Artikel 5: Divers 

5.1. Door deel te nemen aan de wedstrijd keurt de deelnemer dit reglement onvoorwaardelijk goed. 
Geen enkele betwisting betreffende het reglement zal in aanmerking worden genomen. 



5.2. Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk in dit reglement vermeld staan, zal geen 
enkele vorm van correspondentie of telefonische communicatie over deze wedstrijd worden 
uitgewisseld. 

5.3. Recupel vzw behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op te schorten, te wijzigen of te 
annuleren zonder dat de deelnemers of welke andere persoon dan ook aanspraak kunnen maken op 
een schadevergoeding, als dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden of 
omstandigheden die buiten de wil van de organisatoren gebeuren. Bijvoorbeeld: indien de externe 
productiepartner de lampen niet tijdig geproduceerd krijgt. 

5.4. Recupel vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele slechte 
formulering van de gegevens die de deelnemer invult op zijn formulier, wat zou leiden tot een 
onbekend e-mailadres of een onbekende naam of voornaam van de deelnemer. In dat geval wordt 
de persoon uitgesloten van de wedstrijd. 

5.5. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen enkel gebruikt worden in het kader van de 
organisatie van deze wedstrijd. Recupel zal de persoonlijke data, ingevuld in het wedstrijdformulier, 
van de deelnemers enkel gebruiken voor het contacteren van de winnaars en het versturen van de 
prijzen. De persoonlijke data zal 6 maanden na het bekendmaken van de winnaars uit het systeem 
worden verwijderd. 

Conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) , heeft de deelnemer het recht 
om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn privégegevens, om toegang te krijgen tot zijn 
gegevens en ze te laten verbeteren. 

Het recht van elke deelnemer om toegang te hebben tot zijn/haar persoonlijke gegevens, om ze te 
verbeteren en ze te laten schrappen, kan uitgeoefend worden na schriftelijke aanvraag bij Recupel 
vzw op het volgende adres : Recupel vzw, Auguste Reyerslaan 80, 1030 BRUSSEL of via e-mail op het 
volgende e-mailadres : wedstrijd@recupel.be. Bij dergelijke aanvraag dient steeds een kopie van 
de identiteitskaart aangeleverd te worden. 

De deelnemer die de verwijdering van zijn/haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de 
wedstrijd, aanvaardt dat zijn/haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd. 

5.6. Elke klacht betreffende deze wedstrijd moet binnen een termijn van 7 werkdagen na het einde 
van de wedstrijd schriftelijk worden meegedeeld aan het hoofdkantoor van Recupel vzw (naar 
hetzelfde adres zoals vermeld in art. 5.5.). De klachten zullen in geen enkel geval mondeling of 
telefonisch worden behandeld. De klachten die niet schriftelijk of die buiten bovenstaande termijn 
worden meegedeeld, zullen niet in aanmerking genomen worden. 

5.7. Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil betreffende de 
toepassing ervan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

Als een bepaling van dit Wedstrijdreglement geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-
uitvoerbaar wordt verklaard krachtens het toepasselijke recht, maakt deze bepaling niet langer deel 
uit van dit Wedstrijdreglement. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijkheid, geldigheid en de 
dwingende kracht van de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement. 



5.8. Recupel vzw besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van de actie en het 
beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele 
onnauwkeurigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander 
(promo)materiaal dat Recupel publiek maakt, kunnen niet tegen Recupel gebruikt worden of een 
verplichting scheppen voor Recupel. 

5.9 Alle kosten voor wedstrijddeelname (verplaatsingskosten, telefoon, internetverbinding, ...) zijn 
volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname 
terugvorderen van de organisator. 

5.10. Deelname is uitsluitend nominatief en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder 
verschillende namen of voor rekening van andere deelnemers.  

5.11. De winnaars zijn zelf aansprakelijk voor eventuele ongevallen. De organisatoren zijn daarvoor in 
geen enkel geval verantwoordelijk. 

5.12. De deelnemer zal Recupel schadeloos stellen ingeval van schade veroorzaakt door fout of 
nalatigheid van de deelnemer, de schending van enige wettelijke bepaling of door niet-naleving van 
de bepalingen in dit wedstrijdreglement. Recupel is niet aansprakelijk voor enig initiatief of enige 
handeling van de deelnemer zelf in het kader van zijn deelname aan de wedstrijd. 

5.13. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens in de informatiesystemen van Recupel 
vzw bewijskracht hebben, vergissing voorbehouden, met betrekking tot de verbindingselementen en 
tot de informatie die het gevolg zijn van een dataverwerking in verband met de wedstrijd. 

 


