
   

Op alle winacties van sayyestothebest.be zijn de bepalingen van Disclaimer/Algemene voorwaarden 

van toepassing. 

Actievoorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle actiemechanismen van de website 

www.sayyestothebest.be van Pietercil Delby’s NV hierna te noemen ‘actie’ of ‘acties’. Door 

deelname aan deze acties verklaart de deelnemer of deelnemers uitdrukkelijk kennis genomen te 

hebben van deze actievoorwaarden en daarmee in te stemmen. Betwisting van de actievoorwaarden 

zal niet in overweging worden genomen. De actievoorwaarden worden gepubliceerd op de website 

www.sayyestothebest.be. De acties worden georganiseerd door Pietercil Delby’s NV, statutair 

gevestigd en kantoor houdend te BE-1740 Ternat, Vitseroelstraat 74, ingeschreven in de 

Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0402240588. (vanaf nu ‘Pietercil Delby’s NV’).  

 

Artikel 1. Algemeen 

Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle 

geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Antwerpen in België dan 

wel door Pietercil Delby’s NV aan te wijzen rechter. 

Pietercil Delby’s NV heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf (de 

organisatie of opzet van) het recht deze acties te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of 

actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste 

versie zo snel mogelijk op de website www.sayyestothebest.be worden geplaatst. Voor zover in 

deze actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn voorzien, zal Pietercil Delby’s NV, over deze 

gevallen beslissen. 

 Deelname aan deze acties is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de actieperiode 

woonachtig zijn in België en dus een vaste woon- of verblijfplaats in België hebben. 

 Alleen deelnemers met een leeftijd van 16 jaar of ouder kunnen aan deze acties deelnemen. Dit 

kan middels identificatie worden geverifieerd. 

 Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke 

vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan een actie. 

 

Artikel 2. Gegevens 

 Om mee te doen aan de acties kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens 

(bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens). Je garandeert dat alle door jou 

verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. 

 Door deel te nemen aan een of meerdere actiemechanismen van de website 

www.sayyestothebest.be van Pietercil Delby’s NV gaat de deelnemer ermee akkoord dat hij of 

zij op de hoogte wordt gehouden van de internetsite www.sayyestothebest.be en van overige 

acties van Pietercil Delby’s NV. 

Artikel 3. Actiemechanisme: Stuur je recept in en win een SodaStream Source + 3x Del Monte 

Sparkling Drinkmix t.w.v. € 129,99! 

Deelname 

Deelnemers kunnen via de site hun eigen recept inzenden door middel van het uploaden van een 

recept. Hiermee maken zij kans op één van de maandelijks weg te geven SodaStream Source + 3x 

Del Monte Sparklink Drinkmix t.w.v. € 129,99. 
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 Medewerkers van Pietercil Delby’s NV en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van 

deze actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname. 

 Deze actie loopt van  29 mei t/m 31 december 2016, tenzij anders wordt besloten door Pietercil 

Delby’s NV. 

 Er kunnen maximaal 5 unieke inzendingen per deelnemer per maand worden ingezonden om kans 

te maken op de Staub braadpan.  

 Na iedere maand mag een deelnemer opnieuw meedoen met maximaal 5 unieke inzendingen. 

 Iedere bezoeker van de website www.sayyestothebest.be kan aan deze actie deelnemen. 

 

Speelwijze 

 Deelnemers dienen voor deelname (inzending recept) hun naam en e-mailadres in te vullen en 

akkoord te gaan met de voorwaarden.  

 Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens maken kans op het winnen van een 

SodaStream Source + 3x Del Monte Sparkling Drinkmix t.w.v. € 129,99 

 Winnaars worden gekozen door een jury van Pietercil Delby’s NV. Daarbij wordt gekeken naar 

originaliteit, uitvoerbaarheid en wijze van gebruik van Del Monte product in het recept. Uit deze 

1e selectie van goede inzendingen wordt door de jury een winnaar geselecteerd.  

 Iedere 1e werkdag van de maand wordt er een winnaar van de braadpan geselecteerd uit de 

deelnemers van de maand eraan voorafgaand. De 1e winnaar wordt op maandag 1 juni 

geselecteerd. 

 

Prijzen 

 Winnaars winnen een van de door Pietercil Delby’s NV beschikbaar gestelde SodaStream Source + 

3x Del Monte Sparkling Drinkmix. 

 Winnaars worden per e-mail geïnformeerd over de door hen gewonnen prijs. 

 De prijs wordt binnen 4 weken verzonden naar de winnaar. 

 Winnaars van de prijzen dienen zich op verzoek van Pietercil Delby’s NV per omgaande, maar in 

ieder geval binnen een week na verzoek, te legitimeren zodat vastgesteld kan worden dat het 

geüploade recept ook daadwerkelijk van de winnaar is. Bij enige vorm van twijfel of bij het niet 

(tijdig) wettelijk kunnen legitimeren behoudt Pietercil Delby’s NV zicht het recht voor om 

zonder opgave van reden en zonder melding vooraf winnaars van verdere deelname uit te sluiten 

en vervalt het recht van de deelnemer op de prijs. De deelnemer doet hierbij voor alsdan 

afstand van enig recht met betrekking tot de prijs. 

 Gedurende 7 maanden wordt er iedere maand een SodaStream Source + 3x Del Monte Sparkling 

Drinkmix beschikbaar gesteld. 

Let op: Door deelname aan deze activiteiten verlenen de deelnemers toestemming aan Pietercil 

Delby’s NV om hun namen en mogelijke foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden met 

betrekking tot de actie. Door inzending doe je tevens afstand van alle eventuele intellectuele 

eigendomsrechten en geef je Pietercil Delby’s NV dus het recht om inzendingen vrijelijk te 

gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren en te bewerken en/of uit te geven, zonder dat 

daarvoor een vergoeding aan jou verschuldigd is. 

 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
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De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. De prijzen kunnen ook niet worden geruild of 
overgedragen worden aan derden. 
 
 

Materialen 

Indien de deelnemer in het kader van deze actie ideeën of materialen (waaronder teksten) aan 

Pietercil Delby’s NV toestuurt, dan staat de deelnemer er voor in dat de materialen niet 

onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd zijn met de wet en/of hetgeen het 

maatschappelijk verkeer betaamt. In het bijzonder staat de deelnemer er voor in dat de 

materialen, of enig onderdeel daarvan: 

 Geen inbreuk maken op rechten van derden. 

 Geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de deelnemer 

geen toestemming heeft voor het gebruik. 

 Geen materialen bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele 

eigendoms) rechten rusten en waarvoor de Deelnemer geen toestemming heeft voor gebruik. 

 Geen pornografisch materiaal bevatten en/of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, 

smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn 

of kunnen zijn. 

 

Artikel 4. Say yes to Fruit magazine aan vragen 

Deelname 

Via www.sayyestothebest.be kunnen bezoekers van de website gratis het Pietercil Delby’s NV Say 

yes to Fruit magazine aanvragen, door middel van het volledig invullen van het formulier op de 

website. 

 Deze actie loopt van 1 mei 2016 tot en met 31 december 2016, tenzij Pietercil Delby’s NV besluit 

dit aan te passen en zolang de voorraad strekt. 

 Iedere in België woonachtige bezoeker van de website www.sayyestothebest.be kan hieraan 

deelnemen. 

 Consumenten die woonachtig zijn buiten België zijn uitgesloten van deelname aan de actie. 

 Bezoekers van de website dienen voor de aanvraag van het magazine akkoord te gaan met de 

voorwaarden en hun naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. 

Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde contactgegevens krijgen het aangevraagde 

Say yes to Fruit magazine thuis gestuurd. 

 Deelnemers krijgen het aangevraagde Say yes to Fruit magazine gratis, binnen 8 weken thuis 

gestuurd. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de deelnemer. 

 Per huishouden kan er maximaal 1 magazine worden besteld. 

 Pietercil Delby’s NV behoudt zicht het recht voor om zonder opgave van reden en zonder 

melding vooraf aanvragen uit te sluiten. Hiermee vervalt het recht van de deelnemer op het 

ontvangen van het Say yes to Fruit magazine. 

 De Say yes to Fruit magazines zijn niet inwisselbaar voor geld. De Say yes to Fruit magazines 

kunnen niet worden geruild of overgedragen worden aan derden. 

 De Say yes to Fruit magazines kunnen niet tegen een vergoeding worden overgedragen aan 

derden. 

 De Say yes to Fruit magazines kunnen worden aangevraagd zolang de voorraad strekt. 
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Artikel 5. Aansprakelijkheid en persoonsgegevens 

 

Aansprakelijkheid 

De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor: 

1. de verloren gegane uitkomsten; en/of 

2. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer; en/of 

3. storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren 

gegane gegevens. Pietercil Delby’s NV en alle door haar ingeschakelde derden zijn niet 

aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) 

deze actie. 

SPECIFIEK: Pietercil Delby’s NV is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan 

eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de actie of de inzet van de uitgekeerde 

prijzen. Pietercil Delby’s NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het staken of onderbreken 

van de winactie als gevolg van technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer van 

Pietercil Delby’s NV vallen. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisatie aan de actie en 

het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De 

organisatie is niet aansprakelijk voor enig (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of 

redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele 

(gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of 

het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds 

tenzij in geval van opzet of grove schuld van de organisatie. 

De website van de actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is 

getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan 

echter nimmer worden gegeven. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van 

derden zoals software-drivers en browser-plugins. De organisatie van de actie is niet 

verantwoordelijk voor onjuist gebruik van deze website. Personen die misbruik maken van deze 

website, zullen op verzoek van de organisatie worden doorgegeven aan de autoriteiten. 

 

Persoonsgegevens 

De door de deelnemer(s), in verband met de acties, verstrekte persoonsgegevens worden verzameld 

en opgenomen in een gegevensbestand conform de Disclaimer/Alg.Voorwaarden. 

 

Artikel 6. Rechten Pietercil Delby’s NV 

Pietercil Delby’s NV behoudt zich het recht voor te allen tijde de actie op te schorten of te 

beëindigen zonder dit vooraf te melden en zonder opgaaf van reden. Pietercil Delby’s NV doet dit 

naar eigen inzicht zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden. 

Pietercil Delby’s NV behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en 

zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen die 

kunnen worden gewonnen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen 

Artikel 7. Contact 

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo 

spoedig mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking. 

Pietercil Delby’s NV via info@sayyestothebest.be.  
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Artikel 8. Gebruikersvoorwaarden 

 

A. Gegevensbescherming 

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de 

site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze algemene bezoekgegevens niet als 

individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde 

artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze 

site (en e-mails) te kunnen verbeteren. 

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site zogenaamde cookies op uw 

computer geplaatst. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, maar kunnen er voor zorgen dat 

u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. 

Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden 

gebruikt. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-

instellingen van uw computer. 

Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google 

Analytics. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser 

aanwezig. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. 

B. E-mailadressen 

We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor andere marketing- 

of service doeleinden, voor zover daarvoor voorafgaand toestemming is verleend. Deze 

toestemming(en) is/zijn altijd weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan 

ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden 

middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken geen e-mailadressen aan 

derden ten behoeve van commerciële doeleinden. 

 

C. Beveiligde server 

Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële 

informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de 

hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige 

veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te 

voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site. 

 

D. Overige informatie 

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten 

behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze deelnemingsvoorwaarden en 

gebruiksvoorwaarden). Als u ons via onze site uw e-adres, postadres en/of uw telefoonnummer 

meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings van ons ontvangen. Als u dergelijke 

informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen via 

info@sayyestothebest.be. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar 

verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden 

verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is). 

 

E. Reageren? 

De door u opgegeven persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mochten we uw informatie willen gaan gebruiken voor 

doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, dan zullen we u hierover vooraf 

inlichten. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om tijdig bezwaar te maken tegen dergelijk 

gebruik van persoonsgegevens. Op verzoek verlenen we onze klanten inzage in alle informatie die 

we over hen vastleggen. Hieronder wordt mede verstaan de mogelijkheid om eventuele onjuiste 

persoonsgegevens te corrigeren. U kunt dan contact met ons opnemen via info@sayyestothebest.be.  

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden, 
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waaronder dit privacybeleid. Dit beleid wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar 

gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan. 

 

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden, 

waaronder dit privacybeleid. Dit beleid wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar 

gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan. 

 

Komt u door middel van een link op de SayyestotheBest website op een andere website terecht, dan 

gelden de op die betreffende website van toepassing zijnde voorwaarden. 

 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee 

niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via info@sayyestothebest.be 

 

Voor het laatst herzien op: 28 april 2016 
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