WEDSTRIJDREGLEMENT
ARTIKEL 1 – ORGANISATOR
Eurostar International Limited (“Eurostar” of de “Organisator”), een onderneming ingeschreven in Engeland en Wales onder
het nummer 2462001, met maatschappelijke zetel in Times House, Bravingtons Walk, London N1 9AW, Verenigd Koninkrijk,
organiseert in het Verenigd Koninkrijk, België en het Franse vasteland (Corsica inbegrepen), samen met enkele nietgouvernementele organisatie (“NGO’s”) de wedstrijd “Bedenk een duurzaam Business Premier-gerecht”. De wedstrijd
loopt online van maandag 27 februari 2018, 12 u. tot vrijdag 29 juni 2018 om 23:59 GMT, (de “Wedstrijdperiode”), via de
website vermeld onder artikel 3.

ARTIKEL 2 – DEELNEMERS
Deelnemen aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
De wedstrijd staat open voor personen van 15 tot en met 19 jaar, die wonen in het Verenigd Koninkrijk, België of het
Franse vasteland (Corsica inbegrepen). Personeelsleden van de organisator, de NGO’s, personen die betrokken zijn bij
het ontwerpen en uitvoeren van de wedstrijd en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.
Om te kunnen deelnemen, moet elke deelnemer die niet meerderjarig is, vooraf een geschreven toestemming hebben
met toestemming van zijn ouders (of wettelijke voogd). We gaan ervan uit dat alle deelnemers aan de wedstrijd die deze
toestemming nodig hebben, die ook effectief in hun bezit hebben.
Eurostar behoudt zich het recht voor deze toestemming op elk moment te kunnen opvragen. Zo moeten de winnende
deelnemers deze toestemming zeker kunnen voorleggen. Kunnen zij dit niet binnen de tijdslimiet, dat kan Eurostar hen
diskwalificeren. In dat geval behoudt Eurostar zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen.
Elke deelnemer verklaart dit wedstrijdreglement gelezen en begrepen te hebben en het te aanvaarden. Bij niet-naleving
van de voorwaarden is de deelname ongeldig.
De deelname is beperkt tot één inschrijving per persoon. Deelnemen met een valse identiteit of met de identiteit van een
andere persoon, of door foute informatie te geven, of in te schrijven onder verschillende namen leidt tot ongeldigheid
van de deelname.
Er worden geen deelnames aan de wedstrijd aanvaard na afloop van de wedstrijdperiode. Onvolledige en onjuiste
inschrijvingen met verkeerde informatie of gegevens worden evenmin in aanmerking genomen.

ARTIKEL 3 – ORGANISATIE
3.1 VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
Om deel te nemen, moet elke deelnemer:
• de website/pagina’s bezoeken op www.eurostar-csr.com/en www.goodplanet.org www.goodplanet.be
www.ypte.org.uk;
• de verschillende vereiste velden invullen op het inschrijvingsformulier voor de wedstrijd (e-mailadres, naam, enz.);
• de inzending vóór 29 juni 2018 sturen naar: community&environment@eurostar.com
• het vakje “Ik aanvaard dit wedstrijdreglement” aanvinken.
• Eventueel kun je ook een video toevoegen van ongeveer een minuut om jezelf voor te stellen en meer te vertellen over
het gerecht en waarom dit een duurzaam gerecht is. Dat hoeft geen oscar-kwaliteit te zijn, een clip van een
smartphone is ook goed. Inzendingen moeten via community&environment@eurostar.com
De belangrijkste elementen van deze wedstrijd zijn:
•

bedenk een speciaal gerecht dat duurzame ingrediënten gebruikt en dat zowel heerlijk als gezond is en kan worden
opgediend in Business Premier in de treinen van Eurostar;

•

het recept moet passen binnen de vereisten van bijlage 1, dat een omschrijving geeft van waar de ingrediënten vandaan
moeten komen, of ze organisch zijn, de grootte van de porties en de afmetingen van het serviesgoed;
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•

het recept moet gedetailleerd de bereidingsmethode en -tijd geven en geschikt zijn om op te warmen in de trein;

•

op het formulier moeten ook de beoogde smaak en textuur worden omschreven;

•

de begeleidende foto’s moeten een idee geven van de uiteindelijke presentatie van het gerecht voor de klanten in
Business Premier.

Inzendingen voor de wedstrijd worden niet teruggestuurd.
3.2 DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Om te kunnen deelnemen, moet elke deelnemer het inschrijvingsformulier voor “Bedenk een duurzaam Business
Premier-gerecht” invullen en vóór 29 juni 2018 sturen naar community&environment@eurostar.com.
De deelnemer bevestigt daarmee dat
• het recept en de foto’s en video origineel zijn en niet de intellectuele eigendomsrechten van derden schenden;
• een persoon op de foto hiervoor zijn toestemming heeft gegeven en het ermee eens is dat de foto naar Eurostar
werd gestuurd in het kader van de wedstrijd;
• hij niet de identiteit zal misbruiken van iemand die betrokken is bij de wedstrijd.

ARTIKEL 4 – DE WINNAARS
Er is één hoofdwinnaar en tot drie landelijke winnaars, één uit het VK, België en Frankrijk. Zij worden gekozen door een
panel van juryleden die vooraf werden geselecteerd door Eurostar en de NGO’s. De hoofdwinnaar is die deelnemer die
met zijn gerecht volgens het panel het meest beantwoordt aan de criteria die worden beschreven in de
deelnemingsvoorwaarden: (i) ontwerp en presentatie, (ii) smaak, (iii) lokale, seizoensgebonden ingrediënten die
duurzaam gekweekt of geteeld worden. Het gerecht moet ook kunnen worden opgediend in het serviesgoed van de
foto’s in hoofdstuk 4 (Presentatie) van de wedstrijdinformatie. De beslissing van het panel van juryleden is definitief.

ARTIKEL 5 – DE PRIJZEN
5.1 DE PRIJZEN
Hoofdprijs – WINNAAR
Het gerecht dat werd ingediend door de winnaar zal gedurende drie maanden worden opgediend aan onze Business
Premier-klanten in de Eurostar-trein, met ingang van november 2018. De hoofdwinnaar krijgt bovendien een prijs van
£1500, die wordt uitgereikt in Eurostar-vouchers.
Tweede tot vierde prijs
Deze winnaars krijgen elk een prijs van £500, die wordt uitgereikt in Eurostar-vouchers. De totale waarde van de prijzen
is dus £3000.
De Eurostar-tickets zijn volgens beschikbaarheid. We raden de winnaars aan om zo snel mogelijk te boeken om het
maximum uit de gewonnen prijs te halen. De prijs omvat geen reisverzekering. Als een winnaar een boeking heeft
gemaakt voor een Eurostar-reis, kan die niet meer worden gewijzigd, omgeboekt of terugbetaald.
De prijzen omvatten geen persoonlijke onkosten, maaltijden, verplaatsingen tot aan het Eurostar-station of terug, en in
het algemeen niets dat niet uitdrukkelijk inbegrepen is in de prijzen zoals hierboven vermeld.
De vervoersvoorwaarden van Eurostar International Limited gelden op alle Eurostar-treinen. Die vervoersvoorwaarden
zijn te raadplegen op eurostar.com en op alle plaatsen waar onze tickets worden verkocht.
De prijzen zijn in geen geval een mogelijkheid om andere dingen te claimen dan wat precies is omschreven.
In geval van overmacht of als buitengewone omstandigheden daartoe leiden, behoudt Eurostar zich het recht voor om
de voorwaarden voor de wedstrijd te annuleren of aan te passen en elke prijs te vervangen door een prijs van gelijke
waarde en/of met verwante kenmerken.
Alle onvolledige of onjuiste gegevens worden als ongeldig beschouwd, waardoor de winnaar zijn prijs niet kan
opvragen. Deelname aan de wedstrijd wordt geannuleerd als de gegevens onvolledig, foutief, vals of strijdig met dit
reglement zijn. Elke winnaar geeft toestemming voor alle controles betreffende zijn identiteit en de gegevens die hij
heeft verschaft.
5.2 OVERHANDIGEN VAN DE PRIJS
Elke winnaar wordt per e-mail gecontacteerd op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven op het inschrijvingsformulier.
Als een winnaar niet reageert binnen 15 dagen nadat de e-mail is gestuurd die meedeelt dat hij/zij een winnaar is, vervalt
de prijs en behoudt Eurostar zich het recht voor om die aan iemand anders toe te kennen.
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ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Geen enkele bepaling van dit reglement kan worden geïnterpreteerd als een overdracht of toekenning aan deelnemers en/of
winnaars van welk recht dan ook op de merken, modellen, merktekens, voorstellingen, auteursrechten en, meer in het
algemeen, intellectuele eigendomsrechten, al dan niet gedeponeerd, gebruikt door of eigendom van Eurostar of de NGO’s.
In het algemeen verbindt de deelnemer zich ertoe om op geen enkele wijze afbreuk te doen aan de intellectuele
eigendomsrechten (merkenrecht, domeinnamen, auteursrechten, verwante rechten, recht sui generis van de producent van
databanken…) van Eurostar.
Ook is het streng verboden om het geheel of een deel van de elementen die betrekking hebben op de wedstrijd te
reproduceren, te gebruiken, te wijzigen, over te dragen, te publiceren, aan te passen, op welke drager dan ook, op welke
manier ook, of hoe dan ook te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurostar, de NGO’s en/of
zijn partners.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID
Eurostar of de NGO’s zijn niet aansprakelijk als er, ten gevolge van een geval van overmacht, omstandigheden buiten de
wil om of indien de omstandigheden dat vereisen, de wedstrijd moet worden geannuleerd, verkort, verlengd of geheel
of gedeeltelijk gewijzigd moet worden. De deelnemers zullen om die reden geen schadevergoeding kunnen eisen.
Elke vorm van fraude of poging tot bedrog van een deelnemer, via welke technische methode dan ook, in het bijzonder
door valse identiteiten te creëren waardoor meerdere keren kan worden ingeschreven, kan leiden tot nietigverklaring
van de deelname. Inbreuk op deze regel leidt tot nietigheid van de deelname van de fraudepleger. Voor deze
fraudegevallen kan de deelnemer aansprakelijk worden gesteld jegens Eurostar.
De organisator kan de wedstrijd gedeeltelijk of volledig annuleren als blijkt dat er fraude gepleegd is, onder eender
welke vorm, in het kader van deelname aan de wedstrijd. In dat geval behoudt Eurostar zich het recht voor om geen
prijzen toe te kennen aan fraudeurs en/of de fraudeplegers te vervolgen bij de bevoegde rechtbanken.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraagde of gebrekkige verzending die te wijten is aan
stakingen of gebrekkige verzending door de postdiensten.

ARTIKEL 8 – PERSOONLIJKE GEGEVENS
Zonder afbreuk te doen aan artikel 3, kunnen de namen van de winnaars worden opgestuurd als een deelnemer daar
schriftelijk om verzoekt binnen een termijn van drie maanden na het einde van de wedstrijd, op het adres hieronder vermeld.
Eurostar – Community and Environment
Wedstrijd “Bedenk een duurzaam Business Premier-gerecht”
Eurostar International Limited
Times House
Bravingtons Walk
London, N1 9AW
Engeland
Overeenkomstig richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 24 oktober 1995, betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens, kunnen de gegevens van de deelnemers elektronisch worden verwerkt door de organisator.
Het verzamelen van gegevens met een persoonlijk karakter over de deelnemer door de organisator heeft tot doel om de
goede werking van het spelwedstrijd te verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om contact te kunnen opnemen
met de winnaar en hem de prijs zo snel mogelijk op een efficiënte manier te bezorgen.
De gegevens die verzameld worden in het kader van de wedstrijd kunnen ook worden gebruikt voor externe
communicatie, overeenkomstig met wat hierboven is bepaald.
Als een deelnemer niet akkoord gaat met het verzamelen van zijn persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verloop
van het spelwedstrijd en de opvolging ervan, zoals vermeld in dit reglement, dan stemt hij er ook uitdrukkelijk mee in dat
zijn registratie niet wordt geaccepteerd en dat de deelname aan de wedstrijd wordt afgewezen.
De deelnemers hebben recht op toegang, rechtzetting en annulering van de gegevens die over hen werden verzameld
bij de organisator, via een aanvraag op het adres vermeld hierboven.
Als zij de toestemming voor het verzamelen van de gegevens intrekken voor het einde van de wedstrijd wordt hun
deelname aan de wedstrijd automatisch geannuleerd.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJKE WETGEVING
De wedstrijd is in overeenstemming met de nationale wetten en voorschriften die gelden op de grondgebieden waar de
wedstrijd wordt georganiseerd.
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