
 

 

 
 

Zoetstoffen.eu - #Gezelligkokerellen - Wedstrijd 
 
Opzet / Actievoorwaarden: 
 

- De wedstrijd start op 30 juni 2022. Deelnemen kan tot 3 juli 2022. 
- Deelnemers maken kans op een exemplaar van het kookboek Gezellig Kokerellen 

(consumentenwaarde van 22.99€).   
- Er zijn in totaal 3 kookboeken te winnen. 
- Om te winnen moeten de deelnemers surfen naar de Facebook pagina 

(http://www.facebook.com/zoetstoffen.eu) en 2 vrienden taggen op onze post 
#gezelligkokerellen. Ze moeten tevens ons een comment achterlaten met wat hun 
favoriete recept is.  

- De jury – de e beheerders van het platform - kiezen de 3 meest originele comments 
en recepten tijdens de 2e week van juli 2022. 

- De 3 winnaars zullen gecontacteerd via een privébericht (uiterlijk 10 juli 2022).  
 
 
 
Officieel wedstrijdreglement 
 
Het platform Zoetstoffen.eu, een initiatief van de sectorvereniging van de Belgische water- 
en frisdrankindustrie (VIWF) met een maatschappelijke zetel te 1040 Brussel (België) 
Wetenschapsstraat 14, organiseert een wedstrijd met als titel ‘Homemade lemonade’. Deze 
actie is beschikbaar op het Instagram account van Zoetstoffen.eu 
https://www.instagram.com/zoetstoffeneu/ en verloopt van 30 juni 2022 t.e.m. 3 juli 2022. 
 
Spelregels 
 

- De wedstrijd vindt plaats op FB: (http://www.facebook.com/zoetstoffen.eu) 
 

- Om te winnen moet men een originele comment achterlaten met vermelding van 
zijn favoriete recept. Deelnemers worden ook aangemoedigd om twee personen te 
taggen en de pagina te volgen. 

 
- Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen. 

- De prijs kan in geen geval worden vervangen door of ingewisseld worden voor 
contanten. Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis. Deelname aan deze 
wedstrijd houdt de volledige aanvaarding in van onderhavig reglement, met inbegrip 
van alle structurele of wettelijke wijzigingen, die later uit noodzaak kunnen worden 
aangebracht, bijvoorbeeld bij een geval van overmacht. Waar mogelijk zullen de 
deelnemers in kennis worden gesteld van dergelijke wijzigingen. Zoetstoffen.eu kan 
niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil 
om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 
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- In geen geval kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, 
kosten of voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de deelname aan 
deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen. 
 

- Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige 
natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van de leden die 
betrokken worden bij de organisatie van deze wedstrijd. 

 
- Eventuele berichten, die niet in lijn zijn met de wedstrijdregels en de guidelines van 

het platform, kunnen ten allen tijde worden verwijderd. 
 
Winnaars & prijzen 

 
- Er zullen 3 winnaars gekozen worden. Elke winnaar zal 1 exemplaar van het 

kookboek “Gezellig kokerellen” winnen. Er zijn in totaal 3 kookboeken te winnen. 
 

- De jury (Karott) kiest de winnaars op basis van originaliteit en relevantie voor het 
platform en de wedstrijd. 10 juli uiterlijk zullen de winnaars bekend gemaakt 

worden. Ze zullen gecontacteerd worden via een privébericht via hun persoonlijke 
FB pagina waarmee men deelnam aan de wedstrijd. 

 
- Om te winnen moet men op originele wijze vertellen wat men zou doen met de 

limonadedispenser. Deelnemers worden ook aangemoedigd om twee personen te 
taggen en de pagina te volgen. 

 
 

- Enkel via het FB account van Zoetstoffen.eu kan deelgenomen worden. Men moet 
een antwoord delen als reactie op de post waarin de wedstrijd uitgelegd wordt. 
Deelnemen kan tot 13 juli. 
 

Uitsluiting 
  
Zoetstoffen.eu kan op elk moment een deelnemer uitsluiten binnen de wedstrijd, als deze 
niet voldoet aan de voorziene deelnamevoorwaarden of in geval van vermoeden van bedrog 
of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan de 
criteria van deze wedstrijd. 
 
Persoonsgegevens 
  
De persoonlijke gegevens van deelnemers aan deze wedstrijd zullen niet worden 
doorgegeven aan derden. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer wordt ten strengste nageleefd. 
  
Klachten 
  
Elke klacht in verband met deze campagne moet gemeld worden via het contactformulier 
op het platform (http://www.zoetstoffen.eu/over-ons/ ) en binnen de 7 werkdagen volgend 
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op het einde van de wedstrijdperiode. Laattijdige klachten zullen niet in aanmerking worden 
genomen. 
 
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan 
valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. 
   
Disclaimer 
  
 
Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of 
geassocieerd met Facebook (+ Instagram). Deelnemers kunnen Facebook (+ Instagram) of 
Zoetstoffen.eu dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk stellen voor enige vorm 
van schade ten gevolge van hun deelname. 
 
 


