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Artikel 1 
De deelname aan een wedstrijd georganiseerd door CHEZ LEON impliceert 
de toetreding tot deze verordening. Met uitzondering van vragen met 
betrekking tot de mededeling van deze verordening, zal geen verzoek om 
informatie met betrekking tot de wedstrijd worden beantwoord. 

 
Artikel 2 
Met uitzondering van de wedstrijd staat deze open voor volwassenen, die op 
het moment van de wedstrijd in België woonachtig zijn. 

 
Het personeel van CHEZ LEON, en hun reclame, communicatie of 
subcontractanten voor de actie, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. Deze 
bepaling is ook van toepassing op hun familie die onder hetzelfde dak woont 
en hun samenwonenden. 

 
Om deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd op CHEZ LEON's pagina's 
op sociale netwerken of op CHEZ LEON's sites, is het verplicht om een SSO 
(Single Sign On) account aan te maken. 

 
Artikel 3 
Het is alleen mogelijk om deel te nemen aan een wedstrijd die is gepubliceerd 
op de websites van CHEZ LEON, of enige elektronische ondersteuning die 
afkomstig is van CHEZ LEON (nieuwsbrieven, sociale netwerken, mobiele 
sites), tenzij anders aangegeven in de voorschriften van de competitie. In het 
geval van meerdere boekingen, zal alleen de eerste chronologisch 
geregistreerde invoer in aanmerking worden genomen bij het selecteren van 
de winnaars. 

 
Wanneer de openbare stemming wordt gevraagd om de winnaars van een 
wedstrijd of actie te bepalen, en dit op elke elektronische ondersteuning van 
CHEZ LEON (website, nieuwsbrief, mobiele site, sociaal netwerk ...), zal er 
slechts één stem per persoon zijn in overweging genomen. Als blijkt dat 
frauduleuze praktijken in welke vorm dan ook zijn gebruikt of als onwettige 
afspraken te kwader trouw zijn gemaakt om de uitslag van de stemmen te 
beïnvloeden, behoudt CHEZ LEON zich het recht voor om annuleer deze 
resultaten. 

 
In SMS- of 0905-wedstrijden kan elke deelnemer zo vaak spelen als hij wil. 

 
Artikel 4 
Alle deelnamekosten voor wedstrijden (telefoon, sms, internet) zijn volledig ten 
laste van de deelnemers. Deelnemers mogen in geen geval een vergoeding van 
de organisator van de wedstrijd eisen. 

 
 

Artikel 5 
   Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet je, afhankelijk van het geval: 

• beantwoord de vragenlijst en valideer deze 
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stuur een sms naar het aangegeven nummer 
bel het aangegeven nummer 0905 

 
 

Artikel 6 
Om de wedstrijd te winnen, moet je, afhankelijk van het geval: 
• de gestelde vraag (en) correct beantwoorden, inclusief de mogelijk subsidiaire vraag. 
• een video verzenden die door een jury wordt geselecteerd 
• Neem op voor de 5de ronde. Verder dan dat, kan het cadeau in het spel niet worden toegekend zelfs als de 
naam van de geselecteerde persoon in de lucht wordt vermeld vóór de oproep. LEON zal daarom overgaan tot 
een nieuwe selectie. 

 
In alle gevallen, als er nog een gelijkspel zou zijn, zouden ze door het lot worden 
beslist 

 
Artikel 7 
Alleen inzendingen die binnen de tijdslimieten worden geregistreerd, worden in 
aanmerking genomen. 

 
Voor sms-wedstrijden: alleen sms verzonden door Proximus, Orange, Base, 
Telenet en Join-operators kan worden overwogen. Het is daarom niet mogelijk 
om deel te nemen door een sms te sturen via verschillende diensten die op 
internet worden aangeboden. 

 
Voor games via een 0905-nummer: alleen 'normale' telefoonnummers, met 
uitzondering van de zogenaamde 'privé'-nummers en nummers die aan 
bedrijven zijn toegewezen, kunnen in aanmerking worden genomen. 

 
CHEZ LEON kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van 
uitval of technische of managementproblemen van telefoonmaatschappijen of 
gegevensverwerkingsdiensten. 

 
Artikel 8 
In het geval van een technisch incident dat de goede werking van de wedstrijd 
beïnvloedt, en met name als er een vermoeden bestaat dat er een spelersclub 
is die de resultaten van de wedstrijd probeert te beïnvloeden, kan CHEZ LEON 
de nodige maatregelen nemen om de resultaten te neutraliseren. perverse 
effecten. 

 
In geval van niet-naleving van de regels door de winnaar, behoudt CHEZ LEON 
zich het recht voor om de toekenning van de prijs te annuleren, zelfs als de 
naam van de winnaar is aangekondigd of als de bevestiging (per e-mail, brief, 
sms of telefoontje) heeft al plaatsgevonden. 

 
Artikel 9 

De beschrijving van de prijs is gemaakt op de media van CHEZ LEON (radio, tv, 
internet) of is het onderwerp van een specifieke regeling. De nominale waarde 
van het huidige geschenk komt overeen met de detailhandelsprijs exclusief 
promotie. 

 
Artikel 10 

Winnaars worden per post, telefoon of elektronisch op de hoogte gebracht. Zij 
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komen overeen hun naam te zien en, indien van toepassing, hun afbeelding 
uitgezonden op de media van CHEZ LEON en verbinden zich ertoe zich te lenen 
voor mogelijke promotieactiviteiten, inclusief interviews, ten gunste van CHEZ 
LEON voor communicatie op de media van CHEZ LEON of op externe media. 

 
Artikel 11 

Tenzij CHEZ LEON persoonlijk de prijzen naar de winnaars stuurt, moeten de 
prijzen door de winnaars worden teruggetrokken binnen 40 dagen na de datum 
van de winnende kennisgeving. Na deze periode blijven de niet-opgenomen 
prijzen eigendom van CHEZ LEON. 

 
Artikel 12 

CHEZ LEON is niet verantwoordelijk voor postverlies of schade veroorzaakt 
tijdens transport. Objecten die niet zijn opgehaald door Swiss Post worden niet 
geretourneerd of gerestitueerd. 

 
Artikel 13 

Er wordt slechts één prijs per winnaar, huishouden of samenwonende en per 
competitie toegekend. 

 
Artikel 14 

Prijzen zijn niet inwisselbaar in contanten of andere prijzen. Als de prijs een 
gratis service of toegang tot een evenement biedt, kan deze niet worden 
doorverkocht (wet van 30 juli 2013 betreffende de doorverkoop van 
toegangskaarten voor evenementen). 

 
Artikel 15 
Elke vordering voor een geschenk dat niet is ontvangen, beschadigd of niet- 
conform is, moet binnen 90 dagen na de datum van het betreffende geschenk 
per aangetekende brief worden ontvangen aan: 

 
CHEZ LEON - rue des Bouchers 18, 1000 Brussel 

 
CHEZ LEON is in geval van overmacht niet aansprakelijk gesteld voor een 
goede uitvoering van de prijs. De beëindiging van de activiteit van het bedrijf 
dat de prijs aanbiedt, wordt beschouwd als een geval van overmacht, ongeacht of 
het voor, tijdens of na de uitvoering van de winst is. 

 
Wanneer prijzen rechtstreeks aan de winnaars worden toegekend door het 
bedrijf dat de prijzen aanbiedt, is CHEZ LEON sterk ten opzichte van de 
winnaars van 

 
de aanvaarding door het genoemde bedrijf van het afleveren van de bekroonde 
prijs. CHEZ LEON kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juiste 
en volledige uitvoering van de diensten van de leverancier van de prijzen, noch 
voor de kwaliteit daarvan, noch, in het algemeen, relaties tussen de winnaars 
en de leverancier van de prijzen. Op de toezegging van het bedrijf dat de 
prijzen  aanbiedt  om  de  prijs  af  te  leveren  die  met  de  winnaars  is 



4  

overeengekomen, is CHEZ LEON ontheven van elke verplichting jegens de 
winnaars. Voor alle praktische doeleinden kent het al zijn rechten en garanties 
toe aan de leverancier. Dientengevolge, zullen alle claims en regres 
rechtstreeks en exclusief worden uitgeoefend door de winnaars tegen de 
prijsverschaffer. 

 
Artikel 16 
De wedstrijd staat onder controle van een jury bestaande uit twee personen 
aangeduid door CHEZ LEON. Zijn beslissingen zijn zonder hoger beroep. Het 
zal soevereine zaken beslechten als deze verordening niet voorziet. Elke 
klacht moet per aangetekend schrijven worden verzonden naar de juridische 
afdeling van CHEZ LEON, Beenhouwersstraat 18 - 1000 Brussel. 

 
Artikel 17 
Voor de SMS- en 0905-wedstrijden biedt CHEZ LEON deze kijkers een 
"klantenservice" -regel om vragen over facturering of technische problemen te 
beantwoorden, om een specifieke regeling te verkrijgen of om informatie in te 
winnen over de aard en / of levertijden van hun winst. In overeenstemming met 
artikel 1 van deze 

verordening, geen andere vraag met betrekking tot een wedstrijd zal worden 
beantwoord. 

 
Artikel 18 
De persoonlijke gegevens die u ons toezendt in het kader van de wedstrijden 
georganiseerd door CHEZ LEON, worden verwerkt in overeenstemming met 
de verordening (UE) 2016/679 betreffende de bescherming van personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van 
dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene 
verordening gegevensbescherming). 
De informatie verzameld door de kapitein van het bestand over de personen 
die deelnemen aan deze wedstrijd, en in het bijzonder de achternamen, 
voornamen, adressen en telefoonnummers die ze geven, kunnen worden 
gecodeerd in geautomatiseerde gegevensbestanden van CHEZ LEON. Deze 
gegevens kunnen door CHEZ LEON worden gebruikt en verwerkt om haar 
relaties met haar luisteraars en televisiekijkers te beheren en om de 
regelmatigheid van de deelnameactiviteiten in deze wedstrijd te controleren en 
om mogelijke misbruiken en onregelmatigheden te bestrijden. De mensen die 
deelnemen aan deze wedstrijd hebben het recht om de persoonlijke gegevens 
die hen betreffen kosteloos te raadplegen, om ze kosteloos te laten corrigeren 
als ze onjuist, onvolledig of niet relevant blijken te zijn, om ze te laten wissen, 
om ze in een gestructureerde vorm te ontvangen. routinematig gebruikt en 
machinaal leesbaar, voor verzending naar een andere controller wanneer dit 
technisch mogelijk is, om de verwerking en het recht om de toestemming op 
elk gewenst moment in te trekken te beperken. De mensen die 

 
wensen om deze rechten uit te oefenen kunnen dit doen door te sturen naar 
de juridische afdeling van CHEZ LEON, rue des Bouchers 18, 1000 Brussel. 
een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van een 
kopie van beide zijden van hun identiteitskaart en de quiz waarvoor zij vragen 
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om een van de bovengenoemde rechten op het geautomatiseerde 
gegevensbestand uit te oefenen. Degenen die dit wensen, kunnen te allen tijde 
contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit (+32 (0) 2 274 48 
00), rue de la Presse, 35, 1000 Brussel. 


