DE REGELS VAN DE PRIJSVRAAG ‘THE COOL DINNER’

Artikel 1: DE ORGANISATOR
Carrier Transicold Europe SCS, met geregistreerd kantoor op L’Européen Bâtiment D - 4, Rue
Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison (FRANKRIJK) geregistreerd bij de RCS van Nanterre
onder 410 041 776 (hierna te noemen de "organisator") organiseert een prijsvraag, zonder
kosten en zonder verplichting tot aankoop, waarbij de winnaar wordt gekozen door het
willekeurig trekken van loten, met als naam "The Cool Dinner" (in het onderstaande de
"prijsvraag").
De regels van de prijsvraag The Cool Dinner staan op een speciale website van Carrier
Transicold www.coolbycarrier.com/cooldinner/ en vallen onder deze algemene voorwaarden en
onder van toepassing zijnde Franse en Europese wetten.
Artikel 2: DUUR
Deze prijsvraag loopt van 1 september 2017 00.00 uur (Parijse tijd) tot 31 januari 2018 23.59
uur (Parijse tijd).
De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder aankondiging de
prijsvraag in te korten, te verlengen, te wijzigen, te annuleren of uit te stellen vanwege
gebeurtenissen buiten zijn macht, zonder daarvoor op enige wijze aansprakelijk te zijn.
Alle wijzigingen met betrekking tot de prijsvraag worden vastgelegd door de notaris “Stéphane
CLAISE, SCP HELDT CLAISE LE MAREC, 3 Rue de l'Assemblée Nationale 78000 Versailles
FRANKRIJK (in het volgende de “notaris”).
Artikel 3: DEELNAME
Alle natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden uit Artikel 4 en die inwoner zijn van
of hun verblijfplaats hebben in de volgende gebieden, mogen meedoen aan de prijsvraag:
Regio 1
Frankrijk
Italië
Portugal
Spanje

Regio 2
Denemarken
Finland
Ierland
Noorwegen
Polen
Zweden
Verenigd Koninkrijk

Regio 3
Oostenrijk
België
Tsjechië
Duitsland
Nederland

Regio 4
Albanië; Algerije; Angola; Armenië ; Bosnië; Bulgarije; Cyprus; Egypte; Estland; Ethiopië;
Ghana; Griekenland; Hongarije; Israël; Ivoorkust; Jordanië, Kazachstan ; Kenia;
Koeweit; Kirgizië; Kroatië; Letland; Libanon; Litouwen; Macedonië; Malta; Mauritius;
Moldavië; Marokko; Oekraïne; Oman; Pakistan; Qatar; Roemenië; Rusland; SaoediArabië; Slovenië; Slowakije; Senegal; Servië; Tunesië ; Turkije; Verenigde Arabische
Emiraten; Wit-Rusland; Zuid-Afrika; Zwitserland

Artikel 4: SPELREGELS
Deelnemers kunnen zich voor de prijsvraag registreren op de website van Carrier
Transicold www.coolbycarrier.com/cooldinner/ door hun contactgegevens op het
deelnameformulier in te vullen. Deelnemers kunnen ook aan de prijsvraag deelnemen door
het registratieformulier tijdens Carrier Transicold-evenementen in te vullen, bijvoorbeeld
tijdens beurzen die plaatsvinden gedurende de periode zoals aangegeven in Artikel 2,
wanneer van toepassing.


Trekking voor de hoofdprijs:
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De trekking vindt plaats op 15 januari 2018 uit alle in aanmerking komende deelnemers zoals
gedefinieerd in Artikel 5 en geregistreerd voor de trekking in de deelnemende landen, onder
toezicht van de notaris om de 4 winnaars te bepalen (één uit elke regio zoals aangegeven in
Artikel 3) van de prijs zoals aangegeven in Artikel 6.
 Trekking voor de tussentijdse prijs:
De campagne is onderverdeeld in twee (2) seizoenen. Het eerste seizoen vindt plaats van 1
september 00.00 uur (Parijse tijd) tot en met 15 november 2017 23.59 uur (Parijse tijd) en het
tweede seizoen van 16 november 2017, 00.00 uur (Parijse tijd) tot en met 31 januari 2018,
23.59 uur (Parijse tijd).
De deelnemers kunnen zich aanmelden tot en met 23.59 uur op 14 januari 2018.
De tussentijdse prijzen zijn een totaal van veertig (40) manden met voedingsmiddelen die als
volgt worden verloot en verdeeld:
- Vijf (5) manden met voedingsmiddelen per seizoen voor elke regio (zoals
beschreven in Artikel 3), dus in totaal twintig (20) manden met voedingsmiddelen
per seizoen.
De trekking van het eerste seizoen vindt plaats op 16 november 2017, uit alle deelnemers die
zich hebben geregistreerd voor de trekking in de deelnemende landen, onder toezicht van de
notaris, waarbij per regio de winnaars van de prijs worden bepaald, zoals aangegeven in Artikel
6.
De trekking van het tweede seizoen vindt plaats op 15 januari 2018 uit alle deelnemers die zich
hebben geregistreerd voor de trekking in de deelnemende landen, onder toezicht van de
notaris, waarbij per regio de winnaars van de tweede tussentijdse prijs en de hoofdprijs worden
bepaald, zoals aangegeven in Artikel 6.
De winnaars ontvangen een officiële e-mail van de organisator, waarmee hun prijs officieel
wordt bevestigd.
In de volgende gevallen komt de prijs binnen 15 dagen na de bevestiging via e-mail te
vervallen en blijft eigendom van de organisator:
•
•
•
•

het door de winnaar opgegeven telefoonnummer of e-mailadres is
onbruikbaar (onjuist of vervallen);
er kan geen contact worden opgenomen met de winnaar;
de winnaar kan niet via naam, adres of telefoon worden geïdentificeerd;
de winnaar weigert zijn of haar prijs;

Artikel 5: IN AANMERKING KOMEN
Toekenningscriteria voor de hoofdprijs:
De winnaar van de hoofdprijs moet bij het volgende soort bedrijf of industrie werken:
Transportbedrijf, voedselproductie, bloemensector, supermarkt en/of farmaceutische industrie.
De gekozen winnaar moet werken bij een bedrijf dat koelwagens in gebruik heeft. Dit soort
informatie wordt verzameld via de velden van het registratieformulier dat door alle deelnemers
moet worden ingevuld.
Tussentijdse prijs:
Alle deelnemers kunnen de tussentijdse prijs winnen.
De winnaar van de tussentijdse prijs kan deze tussentijdse prijs niet twee keer winnen (dus
slechts één keer).
Hij/zij komt nog steeds in aanmerking voor het winnen van de hoofdprijs (het diner, bereid door
de chef), wanneer hij/zij daarvoor in aanmerking komt.
Uitsluiting
De organisator behoudt zich het recht voor om te verifiëren of de winnaars aan de hiervoor
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genoemde voorwaarden voldoen. Voor de duur van de prijsvraag wordt slechts één inzending
per deelnemer geaccepteerd (dezelfde naam, hetzelfde adres, hetzelfde telefoonnummer (vast
of mobiel nummer).
Personen voor wie de volgende criteria gelden, komen niet in aanmerking voor het winnen van
de hoofdprijs of de tussentijdse prijs:








Personeelsleden van de organisator (Carrier Transicold en bureau Marquetis),
personeelsleden van UTC-entiteiten en serviceproviders die actief zijn onder
merknamen van UTC, of hun partners en familieleden (echtgenoten,
(over)grootouders, vaders/moeders, kinderen, broers, zussen etc.)
Personeelsleden van de notaris of hun partners en familieleden (echtgenoten,
(over)grootouders, vaders/moeders, kinderen, broers, zussen etc.)
Personeelsleden van Carrier Transicold servicecentra (inclusief onafhankelijke
bedrijven) of hun partners en familieleden (echtgenoten, (over)grootouders,
vaders/moeders, kinderen, broers, zussen etc.)
Personeelsleden van distributeurs of dealers van Carrier Transicold, of hun partners
en gezinsleden (echtgenoten, (over)grootouders, vaders/moeders, kinderen, broers,
zussen etc.)
De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers (tijdelijk of permanent) uit
te sluiten waarvan het gedrag het succes van de prijsvraag in gevaar brengt en/of
wanneer iemand persona non-grata in de rechtsgebieden uit Artikel 3 wordt.
Elke deelnemer die zogezegd een poging doet om invloed uit te oefenen op het
correcte verloop van de prijsvraag, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd en er kunnen
door de organisator kosten in rekening worden gebracht aan deze persoon voor
poging tot fraude.

Artikel 6: PRIJZEN
Bij de prijsvraag worden de onderstaande prijzen toegekend:


Hoofdprijs: Een diner bereid door een chef bij de winnaar thuis of thuis bij iemand
naar keuze van de winnaar (één van de gasten) – voor een totaal van vier (4)
deelnemers en voor een maximale waarde van € 200 per persoon (inclusief btw)
(inclusief eten en dranken). Alternatieve prijs voor de winnaar als er geen chef
beschikbaar is om thuis te koken: de winnaar en maximaal 3 extra gasten naar keuze
kunnen worden uitgenodigd bij een restaurant – alleen de dinerwaarde: tot € 200 per
persoon (inclusief btw) (inclusief eten en dranken).

De prijswaarde kan niet contant in plaats van de prijs worden uitgekeerd. De reiskosten van de
winnaar of gasten (treinkaartjes, taxi, vlucht...) en/of de kosten van huishuur worden niet door
Carrier Transicold vergoed.


Tussentijdse prijs: 40 manden met voedingsmiddelen – met een maximale waarde
per mand: tot € 100 inclusief btw. Per post afgeleverd bij de winnaars. De prijzen
worden gratis bezorgd.

Artikel 7: LEVERING VAN PRIJZEN
De winnende deelnemers ontvangen hun prijs als volgt:


De winnaar van de hoofdprijs wordt direct na de trekking die plaatsvindt op 15 januari
2018 door een vertegenwoordiger van Carrier Transicold of de notaris op de hoogte
gebracht, via e-mail of telefoon).
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De winnaars van de tussentijdse prijzen worden direct na de trekking die plaatsvindt op
16 november 2017 en op 15 januari 2018 door een vertegenwoordiger van Carrier
Transicold of een medewerker van de notaris op de hoogte gebracht, via e-mail of via
telefoon.



De prijzen worden gratis door de organisator verzonden of aangeboden. Elke winnaar
zal laten weten waar de prijzen moeten worden geleverd of georganiseerd.

De organisator is niet verantwoordelijk voor vertragingen of leveringsproblemen in verband
met de verzonden prijzen.
Wanneer een prijs om welke reden ook aan de organisator wordt geretourneerd, wordt de prijs
niet opnieuw toegekend. Een dergelijke winnaar zal zijn prijs niet langer kunnen claimen.
De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs van
gelijke waarde en vergelijkbare aard of een vergelijkbare geldelijke waarde wanneer dit door de
omstandigheden nodig is.

Artikel 8: VERGOEDING VAN ONKOSTEN
De algemene voorwaarden van de prijsvraag zijn gedeponeerd bij het kantoor van de notaris.
De algemene voorwaarden kunnen op verzoek gratis worden verzonden door Carrier
Transicold Europe - L’Européen Bâtiment D - 4, Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison
(FRANKRIJK) en staan ook op: www.coolbycarrier.com/cooldinner/.
De organisator zal elke deelnemer die de algemene voorwaarden aanvraagt uiterlijk binnen 15
dagen na het einde van de prijsvraag de volgende kosten vergoeden:


Portokosten (normaal tarief) of internetverbinding op basis van een trage verbinding.



De kosten voor internetverbinding volgens een vast tarief van 10 cent met betrekking
tot het verzenden van e-mail naar de aanvragers en volgens de tijd die nodig is voor
het verzenden, vastgesteld op 5 minuten.

Gedurende de duur van de prijsvraag komt een deelnemer aan de prijsvraag voor maximaal
één verzoek tot vergoeding in aanmerking.
Het verzoek om vergoeding moet per post naar het volgende adres worden verzonden:
“The Cool Dinner” Game, Carrier Transicold Europe - L’Européen Bâtiment D - 4, Rue Joseph
Monier, 92500 Rueil-Malmaison (FRANKRIJK).
Artikel 9 - DIVERSEN
Bij deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden
en de beslissing van de organisator na elk verzoek om uitleg naar aanleiding van de
interpretatie en toepassing van deze algemene voorwaarden en, meer in het algemeen, elk
probleem waarin mogelijk niet is voorzien over het bestaan, de uitvoering en voltooiing van de
prijsvraag.
De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overmacht of omstandigheden buiten
zijn macht die ervoor zorgen dat de prijsvraag niet soepel verloopt.
De organisator wijst deelnemers op de aard en beperkingen van het internet en aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van hun verbinding met het netwerk via de website
www.coolbycarrier.com/cooldinner/. Carrier Transicold Europe is onder geen beding bij
problemen betreffende de levering of verlies van post of e-mail. Meer specifiek is Carrier
Transicold Europe niet verantwoordelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de
deelnemers lijden, aan hun computerapparatuur en de daarop opgeslagen gegevens en de
4

mogelijke gevolgen voor hun persoonlijke of professionele leven. De organisator is niet
verantwoordelijk als een of meerdere deelnemers geen verbinding kan/kunnen maken met
www.coolbycarrier.com/cooldinner/ of niet kunnen meespelen vanwege technische storingen of
problemen door drukte op het netwerk.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade bij deelnemers door de
nuttiging van dranken en voedingsmiddelen. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de
deelnemers om gegevens over allergieën en/of medische bezwaren aan de organisator door te
geven.
Wanneer de deelnemer zijn of haar prijs accepteert, geeft hij of zij hiermee toestemming dat
zijn of haar naam, adres, foto en mogelijk een video worden gepubliceerd en gebruikt van de
dag dat de mand met voedingsmiddelen wordt geleverd en de deelname aan het diner, voor
reclamedoeleinden en promotioneel materiaal met betrekking tot deze prijsvraag, zonder dat dit
gebruik leidt tot enige extra rechten, anders dan de gewonnen prijs. Als een winnaar bezwaar
maakt tegen het gebruik van zijn of haar contactgegevens, moet hij of zij de organisator
daarover onmiddellijk informeren op de dag dat hij of zij erachter komt dat hij of zij een prijs
heeft
gewonnen.
Dat
kan
via
het
volgende
e-mailadres:
GPCARCTEMARKETING@carrier.utc.com

Artikel 10 - WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Conform de Franse wet met nr. 78-17, Bestanden en Vrijheden van 6 januari 1978, aangepast
door de wet van 6 augustus 2004, hebben deelnemers het recht om bezwaar te maken
(Artikel 38), en het recht op toegang tot (Artikel 39) en het recht op rectificatie en verwijdering
van (Artikel 40) hun persoonlijke gegevens.
Deelnemers die geen commerciële informatie wensen te ontvangen van Carrier
Transicold, kunnen hun gegevens laten verwijderen uit het bestand na een schriftelijk verzoek
aan de organisator via het onderstaande adres. De organisator zal de portokosten (normaal
tarief) vergoeden aan elke deelnemer die een dergelijk verzoek indient. Daarnaast kan elke
deelnemer zijn/haar gegevens, op verzoek aan de organisator op het onderstaande adres,
inzien of wijzigen.
Carrier Transicold Europe – L’Européen Bâtiment D - 4, Rue Joseph Monier, 92500 RueilMalmaison (FRANKRIJK) (vermeld uw naam en e-mailadres, en voeg een kopie van uw
identiteitsbewijs toe).
Alle merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
Of naar het e-mailadres: GPCARCTEMARKETING@carrier.utc.com
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