Actieregels "Rad van Cadeaus"
Expanscience Laboratoires – 70 jaar Mustela®
ARTIKEL 1 - HET ORGANISEREN VAN DE ACTIE
1.1 In het kader van het 70-jarig bestaan van het merk Mustela®, organiseert Laboratoires
Expanscience
Belgium
(hierna
"Expanscience"
genoemd),
waarvan
de
maatschappelijke zetel is gevestigd op SPHERE BUSINESS PARK Z3 DOORNVELD 124
- 2C1 - 1731 ZELLIK, België, met ondernemingsnummer 0466.239.210, RPR
BRUXELLES, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde WECKX in haar hoedanigheid van
Algemeen Directeur, een gratis actie zonder verplichting tot aankoop op de site
www.mustela70.be waarbij de deelnemers een geschenk krijgen.
1.2 Het huidige reglement omvat de juridische regels die van toepassing zijn op deze actie.
Door deel te nemen, accepteert de deelnemer dit reglement volledig, alsook elke
beslissing genomen door Expanscience. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij dit
reglement zonder beperking heeft gelezen, begrepen en aanvaard.
1.3 Om deel te nemen, moet elke deelnemer voldoen aan de volgende voorwaarden voor
deelname.
1.4 In het geval van frauduleus of onrechtmatig gedrag, of poging tot dergelijk gedrag,
wordt verwezen naar artikel 6 van het huidige reglement.
1.5 De actieperiode loopt van 7 november 2020 tot 27 november 2020 om middernacht,
servertijd van Laboratoires Expanscience Belgium. In het geval dat de voorraad
geschenken echter uitgeput is vóór de bovengenoemde vervaldatum, eindigt de actie
op de dag van de uitputting van die voorraad. In dat geval kan de persoon die wil
deelnemen niet langer het rad bedienen.
Expanscience behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen,
uit te stellen, in te korten of in te trekken in geval van overmacht, ook in het geval van
een beslissing van de bevoegde FOD. In dat geval worden de deelnemers
geïnformeerd.
ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
2.1 Deelname aan deze actie staat open voor ieder meerderjarig natuurlijk persoon die in
België woont, met uitsluiting van Expanscience-personeel, en in het algemeen voor de
bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van deze actie en de Expanscience
partnerbedrijven die de geschenken overhandigen. Deze uitsluiting geldt ook voor de
naasten van personeelsleden van Expanscience en van de voormelde bedrijven (ouders in
een stijgende of dalende graad, echtgenoten, wettelijk samenwonenden, feitelijk
samenwonenden, broers en zussen).
2.2 Deelname aan deze actie gebeurt via de link www.mustela70.be.
2.3 Een persoon mag slechts één keer deelnemen aan de actie en er kan maar één
deelnemer per huishouden zijn (in de zin van alle bewoners van dezelfde woning als hun
hoofdverblijfplaats, zonder dat deze noodzakelijkerwijze via een verwantschapsband
verbonden zijn). Niemand kan deelnemen voor de rekening van een andere persoon.
ARTIKEL 3 – VERLOOP VAN DE ACTIE "Rad van Cadeaus": 70 JAAR MUSTELA®
3.1 Elke deelnemer mag deelnemen volgens de volgende voorwaarden aan de actie voor
de in artikel 1.6 genoemde duur, door:
•
•
•

De URL te gebruiken naar gelang van de gewenste taal:
o Franstalige versie: www.mustela70.be/fr
o Nederlandstalige versie: www.mustela70.be/nl
Het e-mailadres in te vullen
Het vakje aan te vinken "Ik heb het Reglement voor de actie ‘Rad van Cadeaus: 70
jaar Mustela’ gelezen en geaccepteerd”
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•
•

•

Te klikken op het woord "Het rad doen draaien en winnen" waardoor het rad draait.
De deelnemer wordt daarna geïnformeerd over het geschenk dat aan hem wordt
toegewezen.
Het formulier in te vullen door de verplichte, gevraagde informatie te verstrekken,
namelijk: naam, voornaam en postadres. De deelnemer heeft de mogelijkheid om
aanvullende informatie te verstrekken, namelijk het aantal kinderen en de leeftijd
van de kinderen en het al dan niet zwanger zijn, zonder dat de weigering om deze
informatie te verstrekken de mogelijkheid om deel te nemen aan de actie uitsluit.
Te klikken op "Ik krijg mijn cadeau"

De deelnemer ontvangt een bevestigingsmail met ofwel de voucher als pdf-bijlage, ofwel
de informatie voor de levering van zijn geschenk.
3.2 Deze actie is geen kansspel. Dit is een actie waarbij elke deelnemer een geschenk
ontvangt, onverminderd de bepalingen van het huidige reglement. In totaal worden 22.269
geschenken uitgedeeld.
3.3 Onverminderd artikel 9 van het huidige reglement, kan Expanscience op geen enkele
wijze, tijdens of na de actie, worden gedwongen om vragen, opmerkingen, of andere te
beantwoorden die op enigerlei wijze met betrekking tot de actie zouden worden
geformuleerd. Het gebrek aan antwoord van Expanscience kan in geen enkel geval worden
beschouwd als een aanvaarding van het standpunt dat in deze mededelingen is
geformuleerd.
ARTIKEL 4 - TOEKENNING EN LEVERING VAN HET GESCHENK
4.1 De toekenning van geschenken, in overeenstemming met artikel 3.1 van het huidige
reglement en onder voorbehoud van de uitputting van de beschikbare voorraad, en de
levering ervan zijn van persoonlijk aard en gebonden aan het huishouden: het recht om
het geschenk te verkrijgen is niet overdraagbaar aan een persoon vreemd aan het
huishouden. Bovendien zijn de toegekende geschenken niet deelbaar en mogen ze in geen
geval worden vervangen door alternatieven of hun equivalent in speciën.
4.2 De geschenken zijn niet cumulatief: een huishouden mag slechts één keer een
geschenk toegewezen krijgen. Onverminderd artikel 6 van het huidige reglement, behoudt
Expanscience zich het recht voor om te weigeren een geschenk toe te wijzen en/of te
leveren of, wanneer deze al is toegewezen en geleverd, de restitutie te eisen in geval van
overtreding, zelfs door nalatigheid, van het huidige reglement door de deelnemer.
4.3 De geschenken worden geleverd binnen de twee maanden na het einde van de actie
(op 27 november 2020 om middernacht), met uitzondering van geschenken van ecoBirdy®
(in de loop van het eerste kwartaal 2021).
4.4 De toe te wijzen en te leveren geschenken zijn geprogrammeerd in een lijst, die als
bijlage bij dit reglement is gevoegd, die de hoeveelheid van elke categorie geschenken
bevat.
4.5 Geschenken die niet binnen twee maanden na de sluiting van de actie werden
afgehaald, blijven volledig en definitief eigendom van Expanscience of van haar partners
in deze actie, naargelang het geval, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken
op enig recht.
ARTIKEL 5 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
5.1 Persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam), contactgegevens (e-mail en
postadres) worden door Expanscience en haar partners in deze actie verwerkt met het oog
op de uitvoering van dit reglement, in het bijzonder de levering van het geschenk (art.
6.1., b), GDPR hieronder beter omschreven). Deze gegevens evenals de persoonlijke
gegevens die optioneel door de deelnemer worden verstrekt, d.w.z. de leeftijd en het
aantal kinderen, evenals het al dan niet zwanger zijn, worden verwerkt door Expanscience
en haar partners in deze actie met het oog op het legitiem belang van direct marketing
(artikel 6.1., f), GDPR – hieronder beter omschreven). Het nastreven van het doel van
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direct marketing door Expanscience en haar partners in deze actie impliceert de volgende
activiteiten: de promotie van Expanscience en haar partners in de actie, hun diensten en
producten, zij het betalend of gratis, evenals van hun merken of ideeën door het versturen
van e-mails, waaronder het versturen van nieuwsbrieven.
Na deelname aan de actie heeft de betrokkene de mogelijkheid om op elk moment bezwaar
te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct
marketingdoeleinden.
5.2 De persoonsgegevens die de deelnemer in het kader van deze actie aan Expanscience
en zijn partners van de actie meedeelt, worden verwerkt in overeenstemming met
Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR), evenals de wet van 30 juli
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens. Ze zullen later niet worden verwerkt op een manier die
onverenigbaar is met de hierboven vermelde doeleinden.
Voor de uitvoering van het huidige reglement en voor direct marketingdoeleinden, bestaat
de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder uit het verzamelen, vastleggen,
ordenen, structureren, opslaan, wijzigen, gebruik, communicatie door verzending, inclusief
het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail, en het wissen of vernietigen van gegevens.
5.3 Elke deelnemer aan de actie heeft recht op toegang, rechtzetting, overdraagbaarheid,
beperking en verwijdering van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Elke
deelnemer heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van zijn
persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Deze rechten kunnen als volgt worden
uitgeoefend: hetzij op schriftelijk verzoek, ondertekend en gedateerd, gericht aan
Expanscience per post op het volgende adres: Laboratoires Expanscience Belgium, Sphere
Business Park Z3 Doornveld 124 2C1, B-1731 ZELLIK; of per e-mail naar het volgende
adres: hweckx@expanscience.com. Om zijn rechten uit te oefenen, moet de aanvrager zijn
identiteit bewijzen. Als er gerede twijfel bestaat over de identiteit van de aanvrager, kan
hem worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken die nodig is om diens
identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door middel van een fotokopie van een
identiteitsbewijs.
5.4 Expanscience zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of ter
beschikking stellen aan derden, met uitzondering van de partners van de actie: zie de lijst
van partners in de actie die als bijlage bij dit reglement is toegevoegd.
5.5 De persoonsgegevens van de deelnemer die worden verwerkt met het oog op de
levering van het geschenk en direct marketing, mogen worden bewaard gedurende een
periode van drie jaar vanaf het einde van deze actie, onverminderd de uitoefening van de
rechten vermeld in Artikel 5.3 van dit reglement.
5.6 Door de website te bezoeken om deel te nemen aan de actie, wordt de deelnemer
geïnformeerd dat de site cookies gebruikt. Een "cookie" is een gegevensbestand dat de
bezochte website verstuurt aan de browser van de betrokken persoon met het verzoek
deze op te slaan op zijn apparaat (computer, tablet of smartphone). Sommige cookies zijn
nodig om de site te laten functioneren en kunnen niet worden geweigerd om de site te
bezoeken. Andere cookies worden gebruikt voor analysedoeleinden. De betrokkene kan ze
accepteren door de vakjes aan te vinken die overeenkomen met de gewenste cookies, of
ze weigeren door het overeenkomstige vakje niet aan te vinken. Cookies hebben doorgaans
een geldigheidsduur. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer de
betrokkene zijn browser sluit ("sessiecookies"), terwijl andere na deze sluiting blijven
bestaan ("permanente cookies"). De browser op de terminal van de betrokkene stelt hem
in staat om bepaalde cookies te beheren.
5.7 De deelnemer zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens die in de loop van deze actie
worden verstrekt correct, bijgewerkt en volledig zijn.
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5.8 Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft elke
betrokken persoon het recht om een klacht of verzoek in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit, bedoeld in de wet van 3 december 2017 tot oprichting
van de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien zij van mening is dat de verwerking van
persoonsgegevens die op haar betrekking heeft een schending van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming vormt.
ARTIKEL 6 - IN GEVAL VAN (POGING TOT) FRAUDE OF MISBRUIK
6.1 Expanscience kan, zelfs ambtshalve, de deelname van een of meer deelnemer(s)
uitsluiten in geval frauduleus of zelfs gewoon onrechtmatig gedrag of poging tot dergelijk
gedrag: een poging om de servers van de organisatoren te forceren, een
vermenigvuldiging van deelnames aan de actie, vervalsing van persoonsgegevens, enz.
6.2 Expanscience kan de actie geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat er fraude heeft
plaatsgevonden in welke vorm dan ook, in het bijzonder IT-fraude.
6.3 Expanscience behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik of fraude
vergoeding te vorderen van alle eventuele door haar geleden schade.
ARTIKEL 7 – UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Behoudens zware fout of opzet van haar kant, kunnen noch Expanscience, noch haar
personeelsleden, noch de derden die in het kader van deze actie worden ingeschakeld,
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mogelijke schade die zou resulteren uit deze
actie, inclusief de organisatie, de voortgang, elk element met betrekking tot de toekenning,
levering, kwaliteit of het gebruik van geschenken of elke beslissing die zou worden
genomen krachtens dit reglement.
7.2 Onder hetzelfde voorbehoud kunnen noch Expanscience, noch de hiervoor genoemde
personen aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem, wat het ook zij, dat
zich voordoet tijdens het verloop van de actie, bij henzelf, bij een deelnemer aan de actie
en/of een derde partij (in het bijzonder in het geval van een internetnetwerkstoring,
communicatiestoringen, verbindingsproblemen, stroomstoring, serverincident, verlies van
e-mail, storing van software, gevolgen van een virus of computer bug), waardoor de actie
zou worden onderbroken, een vertraging in deelname aan de actie of in de organisatie
ervan, of zelfs een wijziging of verlies van gegevens van een deelnemer aan deze actie kan
worden veroorzaakt.
7.3 Deelnemers zullen, op hun kosten, alle nuttige of noodzakelijke informatie, zekerheden
en verzekeringen nemen wat hun geschenk en het gebruik ervan betreft.
ARTIKEL 8 - VERBOD OP KOPIËREN, REPRODUCEREN OF PUBLICEREN
8.1 Het geheel of een deel van deze actie "Rad van Cadeaus - 70 jaar Mustela" mag niet
worden gekopieerd, gereproduceerd of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Laboratoires Expanscience Belgium.
ARTIKEL 9 – GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT
9.1 Elke mogelijke betwisting met betrekking tot deze actie moet, op straffe van nietontvankelijkheid van de betwisting en vóór elke mogelijke rechtsvordering, schriftelijk en
gemotiveerd ter kennis worden gebracht, uiterlijk binnen een termijn van 10 dagen vanaf
28 november 2020 of de dag nadat de voorraad is uitgeput, aan het volgende e-mailadres:
mustela@expanscience.be
Expanscience zal alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om elke eventuele op een
regelmatige wijze ingediende betwisting binnen een redelijke termijn te behandelen. Bij
gebrek aan een reactie van Expanscience binnen deze termijn, kan het stilzwijgen op geen
enkele manier worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van het standpunt dat door de
deelnemer in de context van genoemde betwisting wordt geuit.
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De deelnemer verbindt zich geen gerechtelijke procedure te starten voordat hij deze wijze
van geschillenbeslechting zoals voorzien door het huidige reglement heeft uitgeput.
9.2 Zonder afbreuk te doen aan enige territoriale bevoegdheid van dwingend recht of van
openbare orde, zijn de rechterlijke hoven en rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Brussel exclusief bevoegd voor alle geschillen die verband houden met de
actie, met inbegrip van geschillen met betrekking tot de contractsluiting, geldigheid,
uitvoering en interpretatie van het huidige reglement ten aanzien van alle deelnemers.
9.3 Dit reglement en het verloop van deze actie zijn uitsluitend onderworpen aan het
Belgische recht.
9.4 Indien een van de bepalingen van dit reglement nietig of ongeldig wordt geacht, blijven
de overige bepalingen van dit reglement van kracht.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1 : LIJST VAN GESCHENKEN

PARTNERS – CADEAUS
Alison Becu: 1 x fotoshoot
www.alisonbq.be
Averbode Uitgeverij:

250 vouchers te gebruiken in de retail voor het boek (NL):
“Een speciale dag”
250 vouchers te gebruiken in de retail voor het boek boek (FR):
“Des papillons dans le ventre”

www.uitgeverijaverbode.be
Babyboom:
15 VIPtickets voor 2 personen (30 tickets) Babyboom 2021
www.babyboom.be
Babydays:

120 tickets voor 2 personen (240 tickets) voor een salon naar keuze in :
Antwerpen – Kortrijk – Gent – Brussels - Namur – Liège – Charleroi Arlon

www.babydays.be
Babytwins:

2 x 1 babymassage
2 x 1 massage mama

www.crechebabytwins.be
Babywellness Brugge: 100 x 1 voucher van 10 euro.
www.babywellnessbrugge.be
Ballon Ballon:

10 x 50 babyshower ballonnen (met 10 Babyshower Kit Mustela)

www.ballonballon.be
ecoBirdy®:
www.ecobirdy.com

28 Rhino Lampen

Elle & Rapha:

5 T-shirts (waarde 35€ per T-shirt)

www.elleandrapha.com

6

Foodbag:

8 x 1 voucher van 50€

www.foodbag.be
Garniturestore:

3 x 1 product naar keuze uit de e-store

www.garnitur-store.com
Golf Vlaanderen:

3 x 1 voucher voor initiatie golf voor 10 personen

www.golfvlaanderen.be
Lilalou:

100 x vouchers voor 3 packs (1 smaak/ pack)

www.lilalou.be
Lilliputiens:

3 x Pablo Smulpaap
3 x Pablo Ontdekkingstoekan
3 x Alex Reispop
3 x Activiteitenpaneel Boerderij
3 x Activiteitenkubus Boerderij

www.lilliputiens.be
Miglot:

50 x 1 eau de parfum 50 ml

www.miglot.be
Nestlé:

DOLCE GUSTO: 150 Dolce Gusto apparaat + capsules via Krëfel
VALVERT: 10 packs van 72 flessen Valvert
ENFANT NUTRITION BELGILUX:
1000x [1 doos van 140g] NaturNes Bio NutriPops Wortel 140g
1000x [4x90g]
NaturNes Bio Plantaardig Zuivelproduct 4x90g
1000x [2x190g]
NaturNes Bio Plantaardige Maaltijden 2x190g
1000x [4x90g]
NaturNes Bio Fruitcompotes 4x90g
500x [6x 1L]
Nestlé Vloeibare Groeimelk Natuur 6x1 Liter
500x [1 doos van 250g] Nestlé Baby Granen Cacao 250g

www.nestle.be
Noukie’s:

20 knuffels Paco
10 knuffels Lola

www.noukies.com
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Obuz Special Blond beer (Waterfields Brewery):

100 packs x 6-pack OBUZ + 1 glas

www.obuz.be
Plopsa:

486 tickets: waarvan 70 tickets x 4 personen en 103 tickets voor 2
personen verdeeld volgens:

Plopsa De Panne

80 10 x 4 pp

20x 2 pp

Plopsa Aqua De Panne

80 10 x 4 pp

20x 2 pp

122 20 x 4 pp

21x 2 pp

80 10 x 4 pp

20x 2 pp

124 20 x 4 pp

22x 2 pp

Plopsa Hasselt
Plopsa Coo
Plopsa Coevoorden
www.plopsa.be
Quut:

10 x badspeeltjes

www.quuttoys.com/quutopia-toys
Sienna & Friends:

15 x 1 voucher 10 euro
7 x 1 aller1ste pack

www.siennafriends.com
Spaas:

40 x Clearlight pack (24 theelichten en 2 theelichthouders)

www.spaas.be
Stampix:

3.000 unieke codes voor afdruk 5 foto’s formaat classic
3.000 unieke codes voor afdruk 10 foto’s formaat retro

www.stampix.be
Valentino Chocolade:

100 x 2 vouchers van 5 euro.

www.valentinobelgium.be
VRT:

14 cadeaus Ketnet waarvan:
3 knuffel Kaatje
2 boeken Kaatje
3 Mozaiekpuzzels Tik Tak
2 Tik Tak Beroepen Memo
2 Tik Tak Dierenpuzzels
2 Tik Tak Blokken dozen
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www.ketnet.be
Waterlily:

3 x 1 babymassage
3 x 1 babyspa

www.waterlily.be
Wonderweekend:

10 x 1 dagpas (1 kind + 1 volwassene)
5 x 1 wonderpass (1 kind + 1 volwassene)
2 x 1 wonderdoos

www.wonderweekend.be

GOEDE DOELEN
Berrefonds:

Mustela doet een gift in naam van de winnaar aan het Berrefonds:
10 x 40€ voor een Koesterkoffertje
60 x 10€ voor een Kopje troost

www.berrefonds.be
Bosplus:

Mustela doet een gift in naam van de winnaar aan Bosplus:
150 x 1 boom met de naam van de winnaar

www.bosplus.be
SOS Kinderdorpen: Mustela doet een gift in naam van de winnaar aan SOS kinderdorpen:
100 x 20€ voor een kind een onvergetelijke verjaardag in België
25 x 60€ een jaar naar school voor een kind Togo
10 x 70€ een fiets voor een kind in België
100 x 25€ een volle pennenzak voor een kind in Togo
www.sos-kinderdorpen.be

Villa Rozerood:

60 x 1 boek NL Oscar in Villa Rozerood+ 1knuffel Oscar
40 x 1 boek Fr Oscar à la villa Rozerood + 1knuffel Oscar

www.villarozerood.be
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PRODUCTEN MUSTELA
Mustela geeft volgende cadeaus :
7000 Mustela Wasgel Marij De Bij 500 ml
100 Mustela Toiletmelk 500 ml Limited Edition: Een teder
verhaal
200 packet Bio (Bio Wasgel + Hydraterende Crème)
500 Mustela Sticker boek Kaatje
200 Mustela Bad Cape
200 Musti Groot
400 Knuffel Pericles Funky Monkey
200 Mustela Plaid
200 Knuffel Elliot the Elephant
80 Playskool Pop-Along
www.mustela.be
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BIJLAGE II : LIJST VAN DE PARTNERS VAN DEZE ACTIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alison Becu
Averbode Uitgeverij
Babyboom
Babydays
Babytwins
Babywellness Brugge
Ballon Ballon
Berrefonds
Bosplus
ecoBirdy®
Elle & Rapha
Foodbag
Garniturestore
Golf Vlaanderen
Lilalou
Lilliputiens
Miglot
Nestlé
Noukie’s
Obuz Special Blond Beer (Waterfields Brewery BV)
Plopsa
Quut
Sienna & Friends
SOS Kinderdorpen
Spaas
Stampix
Valentino Chocolade
Villa Rozerood
VRT
Waterlily
Wonderweekend
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