
1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Etn. Fr. Colruyt NV, met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196,  
1500 Halle, BE0400.378.485 ("Colruyt"), en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch 
of Luxemburgs grondgebied wonen. 

2. De wedstrijd loopt van 1 oktober 2019, 00.01u tot en met 8 december 2019, 23.00u.

3. De wedstrijd is voorbehouden aan Xtra-klanten. 

4. De wedstrijd is te vinden op het beginscherm (na inloggen) van de Xtra-app. Om geldig deel te nemen en kans te maken op 
de prijs dienen de deelnemers de wedstrijdvraag correct te beantwoorden en daarna te klikken op één van de 3 symbolen.   

5. Er zijn 10 winnaars per dag. Er zijn dus in totaal 700 winnaars. De winnaars zijn de deelnemers die aan het einde van de 
wedstrijd het juiste antwoord hebben gegeven op de wedstrijdvraag én het juiste symbool hebben gekozen. Een Xtra-klant 
kan maximum 3x winnen. Indien een deelnemer 3x heeft gewonnen, zal hij niet langer kunnen deelnemen. 

6. Er wordt slechts 1 deelname per Xtra-klant per dag aanvaard. Enkel de deelnemers die de wedstrijdvraag correct hebben 
beantwoord, maken kans op de prijs. Met betrekking tot het aantal geldige deelnames wordt geen rekening gehouden met 
onvolledige of foutieve antwoorden, noch met antwoorden die op een andere wijze worden verstuurd dan via de Xtra-app. 

7. In deze wedstrijd is de prijs één 1 aankoopbon van €50,00 per winnaar. De aankoopbon zal worden opgeladen in de Xtra-
app van de winnende deelnemers. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 
Deze aankoopbon kan niet gebruikt worden voor de aankoop van rookwaren en/ of gemeentelijke vuilniszakken. 

8. De aankoopbon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na toekenning en is geldig bij Colruyt, OKay, Bio-Planet en  
Spar Colruyt Group. De aankoopbon kan enkel gebruikt worden voor online aankopen bij Collect& Go, DreamLand,  
Dreambaby en ColliShop als de gereserveerde artikelen worden afgehaald in één van de deelnemende winkels. 

9. Het personeel van Colruyt Group mag deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van personen die direct of indirect 
hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd. 

10. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in ka-
der van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. Deze kan 
online opgevraagd worden via de link https://xtra.colruytgroup.be/xtra/nl/privacyverklaring 

11. Colruyt behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of 
omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevol-
ge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien 
bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.  

12. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Colruyt zich uitdrukkelijk het 
recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of  
een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken. 

13. Colruyt is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetver-
binding of derden. 

14. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting 
hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde 
voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.

15. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens 
Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

16. Apple is geen deelnemer noch sponsor van dit spel.
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