
 

 

 

REGLEMENT WERELDDIERENDAGACTIE ‘GEEF EEN POOTJE’ 

1. De actie wordt georganiseerd door Versele-Laga nv, Kapellestraat 70 te 9800 Deinze, 

België. De actie bestaat uit de donatie van dierenvoeding aan een vzw. Deelnemers 

geven hun steun door op de website http://geefeenpootje.versele-laga.com hun  

e-mailadres achter te laten. Elke steun geldt voor 1 portie dierenvoeding. Door dit te 

doen maakt de deelnemer bovendien kans om een Menu Nature 

tuinvogelvoederpakket te winnen. 

 

2. Deze actie staat open voor iedere natuurlijke persoon. Iedereen mag zijn steun 

uitbrengen. 

Rechtspersonen en personeelsleden van de organisator, alle werknemers van de 

ondernemingen verbonden met Versele-Laga of een van haar dochter- of 

zusterondernemingen en hun familieleden tot de tweede graad of inwonende 

gezinsleden mogen deelnemen aan de actie, maar zijn uitgesloten van prijzen.  

 

3. Voor deelname van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) is toestemming nodig van een 

ouder/verzorger of van hun wettige vertegenwoordiger ouder dan 18 jaar. Indien de 

minderjarigen een Menu Nature tuinvogelvoederpakket hebben gewonnen, dient 

men hun leeftijd aan te tonen alvorens hun prijs in ontvangst kan genomen worden. 

Voor iedere winnaar jonger dan 18 jaar kan de organisator het bewijs van de 

toestemming van ouders/verzorgers vragen, waarin die zich akkoord verklaren met 

de deelname van hun kind aan de actie en de toekenning van de prijs door de 

organisator. De organisator behoudt zich het recht voor een andere winnaar te 

selecteren, indien de oorspronkelijke winnaar die toestemming niet voldoende kan 

bewijzen.  

 

4. De deelnemende vzw’s die gekozen werden door Versele-Laga nv en schriftelijk 

toestemming gaven aan de actie deel te nemen, krijgen elk dezelfde hoeveelheid 

dierenvoeding. Het aantal porties dat Versele-Laga doneert in teken van deze actie is 

in totaal gelimiteerd op 50.000 porties. Versele-Laga bepaalt wanneer het voeder 

gedoneerd wordt aan de vzw. 

 

5. De deelname aan deze actie is gratis.  

 

6. De deelname aan de actie impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van dit 

reglement.  

 

7. Het reglement is voor de deelnemers online beschikbaar.  

 

8. Over de beslissingsinhoud is geen discussie mogelijk. In gevallen waarin dit reglement 

niet voorziet, beslist de organisatie.  

 

9. Aan de actie kan deelgenomen worden tot en met 31 oktober 2017. 

 

10. Bij afsluiting van de actie zullen de winnaars persoonlijk geïnformeerd worden.  

 

11. We loten 100 winnaars uit die een correct e-mailadres opgegeven hebben. 

 

12. De winnaar zal persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht worden uiterlijk op 30-11-

2017. 

http://www.geefeenpootje.versele-laga.com/


 

 

 

13. De prijs wordt aan de winnaar bezorgd, in de vorm van een tuinvogelvoederpakket. 

De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere voordelen in natura.  

 

14. Door deelname aan deze actie, waarbij men gevraagd wordt hun emailadres achter 

te laten alvorens de steun meetelt, zullen de gegevens van de deelnemers in een 

gegevensbank opgenomen worden en zijn deze gegevens desgevallend bestemd 

om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden. Beheerder van 

de gegevensbank is Versele-Laga nv. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 

hebben de deelnemers een toegangsrecht alsmede een verbeteringsrecht met 

betrekking tot hun gegevens alsook een recht op verzet tegen het gebruik voor 

marketingdoeleinden.   

 

15. Deze actie houdt geen aankoopverplichting in.   

 

16. De organisator behoudt zich het recht voor deze actie geheel dan wel gedeeltelijk te 

annuleren, uit te stellen, te verlengen, te verkorten of te wijzigen indien de 

omstandigheden daartoe nopen, zonder deze beslissing met redenen te hoeven 

omkleden en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden.  

 

17. Elke klacht moet vóór 6 november 2017 per aangetekend en gemotiveerd schrijven 

betekend worden aan Versele-Laga: 9800 Deinze, Kapellestraat 70.  

 

18. Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten.  

 

19. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien door buiten haar wil 

optredende oorzaken de actie zou worden onderbroken of afgelast.  

 

20. Mochten één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk 

niet rechtsgeldig zijn, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen 

niet beïnvloed. Iedere ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling 

die zo vergelijkbaar mogelijk is en het meest tegemoet komt aan het beoogde doel 

van de ongeldige bepaling. 

 

 


