
ACTIEREGLEMENT  “je-geld-terug tip” 

1. Organisator 
Deze actie “je-geld-terug tip” zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door YOOW, 
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Zwijndrechtsestraat 104, 2070 
Zwijndrecht België, ingeschreven bij de KBO met nummer 0673 816 537, hierna genoemd: 
“YOOW”.  
 
Deelname aan de actie houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van 
dit reglement en van elke beslissing die YOOW dient te treffen in het kader van deze actie.  

2. Uitsluitingen en vervolgingen 
De organisator houdt zich het recht voor om elke persoon uit te sluiten die de voortgang van 
deze actie belemmert en iedereen gerechtelijk te vervolgen die bedrog, vervalsing of fraude 
pleegt in de actie zoals in dit reglement omschreven. 

3. Deelnemingsvoorwaarden 
Deelname aan deze actie is toegelaten voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in 
België, hierna genoemd “deelnemer”. Minderjarigen dienen de toestemming van hun 
ouders/voogd te hebben alvorens aan deze actie deel te nemen. Deze toestemming kan 
door YOOW worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige. 
 
De gegevens waarmee een deelnemer aan de actie deelneemt, moeten correct zijn. Dat 
betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij zich 
inschrijft als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer 
duidelijk blijkt dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de 
werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is of op 
een andere wijze fraude pleegt of tracht te plegen, verliest hij/zij het recht op de prijs.  

 
Aangezien deelname aan de actie online plaatsvindt, worden geen communicatiekosten in 
rekening gebracht. Deelname is volledig gratis.  
 
De actie is beperkt tot 1 prijs per gezin (zelfde naam, adres of zelfde e-mailadres). 

4. Inhoud en verloop van de actie 
Om deel te nemen aan deze actie bezorgt de deelnemer ons een tip via het webformulier 
van een actie die nog niet online staat op www.jegeldterug.be. Is de deelnemer de eerste die 
ons de tip bezorgt met bewijs ter staving (foto/scan/link naar actiewebsite) én publiceren we 
de actie, dan krijg de hij/zij van ons een persoonlijke code indien hij/zij nog geen code/prijs 
ontvangen heeft gedurende de actieperiode. 
 



Vervolgens zal de deelnemer de persoonlijke code die hij/zij heeft ontvangen moeten 
registreren op de actiepagina op jegeldterug.be/cadeau. 
 
De actie verloopt als volgt: 

● De deelnemer bezorgt ons een tip met bewijs ter staving (foto/scan/link naar 
actiewebsite) van een actie die nog niet online staat op www.jegeldterug.be via het 
webformulier: https://www.jegeldterug.be/content/deel-een-actie-met-onze-fans  

● Is de deelnemer de eerste én publiceren we de actie, dan ontvangt hij/zij een 
persoonlijke code indien hij/zij nog geen code/prijs ontvangen heeft gedurende de 
actieperiode. 

● Activeer de persoonlijke code 
● De deelnemer registreert zich op de actiepagina 

5. Periode 

Code-periode 
De persoonlijke unieke code heeft een beperkte geldigheid die vermeld is bij de uitreiking 
van deze code. Na deze periode kan de deelnemer niet meer deelnemen aan deze actie 
met die code. De code is dus beperkt geldig binnen de actieperiode. 

Actieperiode 
Deze actie loopt van 1/11/2019 tot en met 31/12/2020 23:59 uur of zolang de voorraad aan 
prijzen strekt. Deze actie-periode kan echter door YOOW op elk moment worden uitgebreid, 
onderbroken of stopgezet.  

6. De prijs 
Elke persoonlijke unieke code geeft recht op 1 prijs. Volgende prijzen zitten in de prijzenpot: 
 

● 200 je-geld-terug tote bags met de quote “geen kat in een zak!” 
 
De prijzenpot kan op elk moment worden uitgebreid. 

7. Opnametermijn prijs 
De prijs zal opgestuurd worden naar het opgegeven adres in België en dit binnen een 
termijn van 1 tot 6 weken na ontvangst van de deelnemer zijn/haar gegevens. 

8. Aansprakelijkheid 
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de actie door bijzondere 
omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De organisator sluit iedere 

http://www.jegeldterug.be/
https://www.jegeldterug.be/content/deel-een-actie-met-onze-fans


aansprakelijkheid uit voor schade die door haar fout zou worden veroorzaakt, behoudens 
voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen 
van dit reglement. 

9. Persoonsgegevens 
De contactgegevens die de deelnemer(s) aan YOOW meedelen zullen uitsluitend gebruikt 
worden om hen de prijs op te sturen. Wij bewaren deze gegevens gedurende 6 maanden, te 
rekenen vanaf het afsluiten van deze actie. Daarnaast kan de deelnemer zijn IP-adres 
worden geanalyseerd om, in geval van discussie of vermoedens van vervalsing, na te gaan 
of deelnemers uit België komen. De deelnemer kan zijn/haar gegevens kosteloos inzien of 
verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan YOOW op bovenvermeld 
adres met een kopie van zijn/haar identiteitskaart. 

10. Algemene bepalingen 
YOOW kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige 
prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op 
vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. 
 
YOOW kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies van de prijzen indien deze 
verloren werden tijdens het versturen ervan door de post of door een koerierbedrijf. 

 
YOOW behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, 
in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische 
omstandigheden dit vereisen. 

 
Indien een bepaling uit dit reglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen 
enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. YOOW zal deze 
bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt 
met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

 
Als het verloop van deze actie door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien 
de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te 
neutraliseren. 

 
YOOW kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien 
uit deze technische incidenten. 

 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt YOOW zich uitdrukkelijk het recht 
voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties 
die zij organiseert uit te sluiten. 
 
De prijs/persoonlijke code zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en zijn 
niet om te zetten in valuta.  

 



Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van jegeldterug.be, en kan daar 
desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de actie gelden 
als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van YOOW in 
het kader van deze actie zijn definitief en onherroepelijk. 

 
Eventuele klachten omtrent de actie kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, 
waarna YOOW met de deelnemer contact zal opnemen. Over andere aspecten van de actie 
wordt geen correspondentie gevoerd.  

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de actie 
en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan YOOW. Indien onderling overleg 
geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechtbank in het arrondissement Antwerpen.  


