
ACTIEVOORWAARDEN - “Staycation”

1. INLEIDING

1.1. De actie “Staycation” (hierna: De actie) wordt georganiseerd door IZICO BELGIUM NV, met ondernemingsnummer  
 BE 0429.874.405 en vennootschapszetel gelegen te Goolderheideweg 23, 3950 Bocholt.

1.2. De actie begint op 1 augustus 2020 om 12 u. en eindigt op 31 augustus 2020 om 23.59 u.

1.3. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit volledige wedstrijdreglement en alle beslissingen  
	 die	IZICO	BELGIUM	NV	zal	treffen	in	verband	met	deze	wedstrijd.	Alle	bijkomende	mededelingen	in	verband	met	de		
 wedstrijd gelden als punt van reglement.

1.4.	 Indien	zulks	vereist	is,	kan	IZICO	BELGIUM	NV	dit	algemeen	wedstrijdreglement	aanpassen.	Dit	reglement	wordt		
	 bekendgemaakt	op	www.bicky.be/staycation	en	kan	daar	desgewenst	worden	afgedrukt.

1.5.	 De	actie	staat	onder	toezicht	van	het	Gerechtsdeurwaarderskantoor	COURBOIN,	Broederminstraat	40,	 
	 2018	Antwerpen.	

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1.	 In	principe	kan	iedereen	deelnemen	aan	deze	wedstrijd,	met	uitzondering	van	medewerkers	en	onderaannemers	 
	 van	IZICO	BELGIUM	NV	en	hun	directe	familieleden	tot	in	de	eerste	graad.	De	eigenaars,	het	personeel	en	de		 	
	 medewerkers	van	alle	deelnemende	frituren	zijn	ook	uitgesloten	van	elke	deelname.

2.2.	 Minderjarigen	mogen	evenwel	slechts	deelnemen	aan	de	wedstrijd,	als	zij	de	uitdrukkelijke	toestemming	hebben		
	 van	1	van	hun	ouders	of	voogd.	Als	een	minderjarige	deelneemt	aan	de	wedstrijd	gaat	IZICO	BELGIUM	NV	ervan		
	 uit	dat	hij/zij	toestemming	heeft	van	zijn/haar	ouders/voogd.	Als	de	minderjarige	deze	toestemming	niet	kan		 	
	 voorleggen,	kan	hem	of	haar	op	elk	ogenblik	verdere	deelname	aan	de	wedstrijd	worden	ontzegd,	dan	wel	zijn	recht		
	 op	een	prijs	worden	afgenomen.

2.3.	 Slechts	1	lid	van	eenzelfde	gezin,	of	wonend	op	eenzelfde	adres,	kan	een	prijs	winnen	binnen	dezelfde	wedstrijd.	Het		
 tijdstip van deelname is hierbij bepalend. 

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht  
 op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1.	 Tijdens	de	actieperiode	kunnen	alle	deelnemers	via	een	unieke	code	deelnemen	aan	de	actie.	Om	op	een	geldige		
 wijze deel te nemen, moeten de deelnemers volgende stappen zetten:  

• De	deelnemer	doet	in	een	van	de	deelnemende	frituren	een	aankoop,	waarbij	minstens	één	product	toebehoort	
tot	het	assortiment	van	de	merken	Bicky,	Beckers,	Mexicano	of	Devos	&	Lemmens.	De	unieke	code	staat	op	



de	actiecoupon	die	aan	de	deelnemer	wordt	uitgereikt	door	de	friturist.
• De	deelnemer	gaat	voor	31	augustus	2020	naar	www.bicky.be/staycation,	registreert	zich	door	zijn/haar	

persoonlijke	gegevens	in	te	vullen,	beantwoordt	de	wedstrijdvraag	en	geeft	de	gekregen	unieke	code	in.	
Deelnames	na	31	augustus	2020	zijn	niet	meer	geldig,	ook	al	zou	de	coupon	na	deze	datum	overhandigd	
worden.

3.2.	 Iedere	deelnemer	verneemt	onmiddellijk	of	hij/zij	gewonnen	heeft	via	een	melding	op	het	scherm	en	een	e-mail	ter		
 bevestiging.

4. PRIJZEN

4.1.	 In	het	kader	van	deze	actie	worden	in	totaal	3.330	prijzen	uitgedeeld	onder	alle	deelnemers	van	deze	wedstrijd		 	
 (verspreid over België). De prijzen zijn:

• 30	x	een	foodtruckparty	voor	een	bubbel	van	maximaal	15	personen,	met	gratis	Bicky’s,	frietjes,	Devos	&	
Lemmens-sauzen	en	drankjes.	De	foodtruck	blijft	gedurende	3	uur	bij	de	winnaar	thuis.	De	foodtruck	is	
uitgerust	met	een	gevulde	drankkoelkast,	vlaggenlijnen,	zitzakken	en	ligstoelen.	

• 300	x	staycationboxen.	Elke	doos	bevat:
• 10 bordjes 
• 10	kartonnen	bekers
• 1	pakje	servetten	
• 3 tubes saus 
• 10	bonnen	voor	een	gratis	Bicky	
• 1 vlaggenlijn 

• 1.000	x	zonnebrillen 

• 2.000	x	flesopeners 

4.2.	 De	prijs	die	gewonnen	wordt,	is	persoonsgebonden	en	kan	niet	worden	overgedragen	aan	iemand	anders.	 
	 De	prijs	kan	niet	worden	geruild	of	in	geld	worden	omgezet.	
4.3.	 IZICO	BELGIUM	NV	kan	op	elk	ogenblik	om	productionele	of	inhoudelijke	redenen,	een	prijs	wijzigen.

4.4.	 De	prijs	is	beperkt	tot	de	(naakte)	prijs	zoals	die	is	omschreven.	Geenszins	kan	worden	verondersteld	dat	IZICO			
	 BELGIUM	NV	bijkomende	diensten	of	producten,	gekoppeld	aan	een	prijs,	zou	verlenen	of	toekennen.	

5. AANSPRAKELIJKHEID 

5.1.	 IZICO	BELGIUM	NV	is	niet	verantwoordelijk	voor	mogelijke	schade,	lichamelijke	letsels	of	ongevallen	die	zich	zouden		
	 kunnen	voordoen	als	gevolg	van	het	winnen	van	een	prijs	en/of	deelname	aan	een	wedstrijd.

5.2.	 IZICO	BELGIUM	NV	is	niet	verantwoordelijk	voor	het	niet	kunnen	bezorgen	van	een	prijs	wanneer	de	deelnemer		
	 onvoldoende,	onvolledige	of	foute	contactgegevens	opgaf	bij	zijn	deelname.

5.3.	 Bij	het	winnen	van	het	tuinfeest	met	foodtruck	verbindt	de	winnaar	zich	ertoe	zich	te	houden	aan	de	op	dat	moment 
	 geldende	COVID-19-maatregelen,	opgelegd	door	de	Belgische	overheid.	Dit	zowel	op	het	vlak	van	het	aantal		 	
	 aanwezigen	als	de	geldende	regels	omtrent	social	distancing	en	hygiëne.	Het	bezoek	van	de	foodtruck	kan	enkel		
	 gegarandeerd	worden	mits	het	naleven	van	deze	regels	en	maatregelen.	Indien	de	betreffende	winnaar	op	enige	wijze 
	 in	strijd	handelt	met	deze	maatregelen	(of	daarvan	bij	organisatoren	het	vermoeden	bestaat),	behouden	IZICO		 	
	 BELGIUM	NV	en	haar	medewerkers	zich	het	recht	om	eenzijdig	af	te	zien	van	de	aanwezigheid	van	de	foodtruck,		
 zonder dat zij daardoor op enige wijze tot vergoeding van schade gehouden zijn jegens de deelnemers. IZICO   
	 BELGIUM	NV	verbindt	zich	ertoe	dat	alle	medewerkers	zich	ook	aan	alle	hygiëne-	en	gezondheidsregels	houden.		
	 IZICO	BELGIUM	NV	is	niet	verantwoordelijk	voor	enige	klachten	of	voorvallen	die	te	wijten	zijn	aan	het	plaatsvinden		
 van dit event.

5.4.		 IZICO	BELGIUM	NV	is	niet	verantwoordelijk	voor	eventuele	gebreken	van	de	post	en/of	koeriersbedrijven	bij 
	 het	bezorgen	van	een	prijs,	zoals	vertraging,	beschadiging,	staking	of	verlies.	Als	bijvoorbeeld	een	prijs	aangetekend		
	 of	per	koerier	wordt	verstuurd	en	deze	kan	niet	aan	de	winnaar	worden	overhandigd,	dan	is	IZICO	BELGIUM	NV		



	 niet	verantwoordelijk	als	de	winnaar	zijn	prijs	niet	op	een	later	tijdstip	afhaalt,	zelfs	als	hiervoor	geen	berichtgeving		
	 werd	achtergelaten.	Ook	als	bijvoorbeeld	het	bericht	verloren	is	gegaan,	of	op	onaanvaardbare	wijze	beschadigd		
	 werd,	kan	IZICO	BELGIUM	NV	niet	aansprakelijk	worden	gesteld.

5.5.	 Bij	onbereikbaarheid	kan	IZICO	BELGIUM	NV	de	gewonnen	prijs	toekennen	aan	een	andere	deelnemer,	zonder			
	 enig	verhaal.	Indien	de	prijs	niet	wordt	opgehaald	door	de	winnaar	binnen	de	voorzien	periode	of	indien	hij	niet	de		
	 vereiste	(bevestigings-)formaliteiten	vervuld	binnen	de	voorziene	periode,	vervalt	de	deelnemer	zijn	recht	op	de	prijs		
	 en	kan	IZICO	BELGIUM	NV	de	prijs	toekennen	aan	een	andere	deelnemer,	zonder	enig	verhaal.

5.6.	 Druk-,	spel-,	zet-	of	andere	fouten	alsook	technische	problemen	(waaronder	bij	e-mailcommunicatie)	kunnen	niet		
	 worden	ingeroepen	als	grond	voor	welke	verplichting	dan	ook	vanwege	IZICO	BELGIUM	NV.	

5.7.	 Indien	IZICO	BELGIUM	NV	genoodzaakt	is	een	wedstrijd	uit	te	stellen,	in	te	korten	of	in	te	trekken,		 	 	
	 het	wedstrijdreglement	te	wijzigen	of	de	wedstrijdformule	aan	te	passen,	kan	IZICO	BELGIUM	NV	hiervoor	op	geen		
	 enkele	wijze	aansprakelijk	worden	gesteld.

5.8.	 IZICO	BELGIUM	NV	is	niet	aansprakelijk	voor	incidenten	die	zouden	voortkomen	uit	het	aanvaarden	van	de	prijs	door		
	 de	winnaar.	IZICO	BELGIUM	NV	kan	niet	verantwoordelijk	of	aansprakelijk	worden	gesteld	voor	enig	gebrek	in	de	prijs		
	 of	indien	de	prijs	niet	voldoet	aan	de	gecreëerde	verwachtingen.

6. PERSOONSGEGEVENS

6.1. De persoonsgegevens die IZICO BELGIUM NV over de deelnemers verzamelt, vallen onder de Belgische   
	 privacywetgeving	en	de	Europese	General	Data	Protection	Regulation	(GDPR).	Het	beleid	van	IZICO	BELGIUM	NV		
	 met	betrekking	tot	deze	persoonsgegevens	kan	worden	geraadpleegd	onder	het	luik	'privacy'	zoals	vermeld	op	de		
	 website	www.bicky.be.	IZICO	BELGIUM	NV	kan	zijn	privacyverklaring	steeds	aanpassen.

6.2.	 Deelnemers	gaan	er	door	hun	deelname	mee	akkoord	dat	indien	ze	een	prijs	winnen,	zij	eventueel	met	foto	en	naam		
	 kunnen	verschijnen	op	de	website	en	andere	onlinekanalen	onder	de	redactionele	verantwoordelijkheid	van	IZICO		
	 BELGIUM	NV,	alsook	andere	onlinekanalen	van	eventuele	medeorganisatoren,	alsook	in	geschreven	pers.		Zij	gaan	er		
	 ook	mee	akkoord	dat	IZICO	BELGIUM	NV	hen	kan	filmen	of	fotograferen	voor	een	reportage	over	de	wedstrijd.

7. TOEZICHT EN BESLISSINGEN

7.1. IZICO BELGIUM NV houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van  
	 het	reglement	is	voldaan	of	in	geval	van	misbruiken,	misleiding,	bedrog	of	kwade	trouw	behoudt	IZICO	BELGIUM		
	 NV	zich	het	recht	voor	de	betrokken	deelnemer	uit	te	sluiten	van	de	wedstrijd	en	hem	ook	-	al	dan	niet	definitief	-		
	 voor	andere	wedstrijden	uit	te	sluiten.	IZICO	BELGIUM	NV	behoudt	zich	in	die	gevallen	ook	het	recht	voor	om	de		
 deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen  
	 voor	de	door	IZICO	BELGIUM	NV	geleden	schade	(inclusief	imagoschade).

7.2.	 De	uitslag	van	de	wedstrijd	is	bindend	en	onherroepelijk.	Hij	kan	niet	worden	aangevochten.	Over	de	uitslag	en	het		
	 verloop	van	een	wedstrijd	kan	niet	worden	gecorrespondeerd	(per	brief,	e-mail	of	telefonisch),	met	IZICO	BELGIUM		
	 NV	of	de	organisator	van	de	wedstrijd.	Beslissingen	tot	aanduiding	van	winnaars	zijn	definitief.

8. MEDEORGANISATOREN

8.1.	 Indien	een	wedstrijd	samen	met	een	of	meerdere	partijen	wordt	georganiseerd,	dienen	de	bepalingen	van	dit		 	
	 reglement	waarin	sprake	is	van	IZICO	BELGIUM	NV	te	worden	gelezen	als	verwijzend	naar	zowel	IZICO	BELGIUM	NV		
 als de medeorganisator(en).

9. GESCHILLEN

9.1. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze    
 actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.

Opgemaakt	te	Bocholt	op	16.07.2020


