
Kaderreglement van de spelletjes 
Kiwipwatch: 

 
ARTIKEL 1 : Organiserend bedrijf 
Het bedrijf KIWIP TECHNOLOGIES, SAS met een kapitaal van 649 803,00 €, ingeschreven in het 
Handels-en Bedrijvenregister van MEAUX Nr. 818626293, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op 
PARC ARTISANAL 1 IMPASSE DES PAILLONS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS [FRANKRIJK] 

en 

haar eventuele partner(s), zoals nader omschreven in de bijlage, hierna samen te noemen het « 
Organiserend Bedrijf » 

organiseert voor haar rekening, of voor rekening van de adverteerders , gratis spelletjes zonder 
koopverplichting  (hierna genoemd het « Spel »/ de « Spelen »), aangekondigd en gepresenteerd, 
geheel of gedeeltelijk : 

- Op de site www.kiwip.eu (hierna tezamen genoemd « Sites van het Organiserend Bedrijf» 
») 

- Op de Facebookpagina’s,  Twitteraccounts, Instagram en/of iedere pagina of account van 
een ander sociaal netwerk van de Sites van het Organiserend Bedrijf en eventueel op de 
site van de vertegenwoordigde adverteerders  (hier tezamen genoemd « Sites van 
Derden»), 

ou via ieder andere event device dat hiervoor opgezet is volgens de in dit reglement omschreven 
voorwaarden en nader omschreven per aanhangsel.  

 
 
ARTIKEL 2 : Acceptatie van het reglement 
Onderhavig reglement is een kader reglement (« hierna genoemd het « Kaderreglement »). 
De bijzondere regels van ieder Spel worden gedetailleerd omschreven d.m.v. een aanhangsel 
(hierna te noemen het/de « aanhangsel(s) »), waarin met name de titel van het Spel aangegeven 
wordt, de sessie en het type spel, de eventueel uitgebreide voorwaarden van deelname en de 
aangeboden prijzen  . 

Deelname aan de Spelen impliceert a priori volledige acceptatie van het Kaderreglement en van de 
aanhangsels ervan, evenals van het principe en van de geest van de spelen. Geen enkel rechtsmiddel 
inzake de voorwaarden van de organisatie van de spelen, het verloop ervan en de resultaten kan 
toegestaan worden. Iedere overtreder van een of meer artikelen van het Kaderreglement  en/of van 
de aanhangsels wordt verstoken van de mogelijkheid aan de Spelen deel te nemen maar ook van de 
prijs die hij eventueel had kunnen winnen. 

 
 
ARTIKEL 3 : Voorwaarden van deelname 

http://www.kiwip.eu/


Deelname aan de Spelen staat open tussen 1 januari t/m 31 december, de datum en het uur van 
inloggen van de deelnemers, zoals deze door de computersystemen van het Organiserend Bedrijf 
en/of van haar technische dienstverleners geregistreerd zijn, tonen de rechtsgeldigheid aan. 

Deelname aan de Spelen staat open voor iedere meerderjarige natuurlijke persoon die in Europees 
Frankrijk woont, houder van toegang tot Internet en van een Facebook, Twitter, Instagram account  
en/of van ieder ander sociaal netwerk eventueel, uitgezonderd personen die een juridische band 
hebben met het Organiserend Bedrijf (permanente of incidentele medewerkers van de betrokken 
bedrijven en van hun directe families, in opgaande en neergaande lijn, en echtgenoten). 

De Spelen zijn gratis een zonder verplichting tot kopen. Ze zijn toegankelijk 24/24 op de Sites 
van het Organiserend Bedrijf of de Sites van Derden , onder voorbehoud met name van 
eventuele onderhoudswerkzaamheden op de servers van de Spelen. 

Om deel te nemen aan de Spelen beschikt de internetgebruiker over de mogelijkheid zijn geluk te 
beproeven via internet. 

 
 
Deelname via internet : 
De internetgebruiker dient zich in te schrijven op de Site van het Organiserend Bedrijf: www.kiwip.eu 
en/of één van de sites van Derden, hetzij via Facebook pagina’s,  Twitter accounts, Instagram en/of 
ieder ander sociaal netwerk van de Sites van het Organiserend Bedrijf, dan wel de sites  van der 
vertegenwoordigde adverteerders en/of via ieder ander ieder andere event device dat hiervoor 
opgezet is 

Hiervoor dient hij alle verplichte velden van het inschrijfformulier in te vullen (ter informatie : e- 
mail, naam, voornaam, adres, stad en land). De lijst van deze criteria kan uitgebreid worden voor 
bepaalde Spelen. 

Trouwens de internetgebruiker kan zich inschrijven op de maillijsten van de newsletters en/of op de  
"aanbiedingen van partners" van de Sites van het Organiserend Bedrijf, en eventueel , worden zijn 
gegevens ook doorgegeven aan de partners. 

De deelnemers verklaren kennis genomen te hebben van de algemene gebruiksvoorwaarden van het 
sociale netwerk Facebook, Instagram en/of Twitter en/of van ieder ander sociaal netwerk en 
ontheffen deze bedrijven van alle aansprakelijkheid. De Spelen zijn niet geassocieerd aan en/of 
beheerd en/of gesponsoriseerd door de bedrijven Facebook, Twitter, Instagram en/of ieder ander 
sociaal netwerk. 

 
 
ARTIKEL 4 – Principe en Voorwaarden van de Spelen 

1. Algemeen 
De deelname aan de Spelen is beperkt tot één (1) inschrijving per gezin (zelfde naam, zelfde 
postadres). In de meeste gevallen en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op een aanhangsel bij dit 
Kaderreglement, in geval een deelnemer meerdere deelnames heeft, wordt er slechts rekening 
gehouden met de deelname die het eerst binnengekomen is bij het Organiserend Bedrijf. De 
deelnemers kiezen hun woonplaats op het adres dat ze vermeld hebben. Onvolledige, onjuiste of 
denkbeeldige inschrijvingen worden niet in aanmerking genomen. Het Organiserend Bedrijf behoudt 
zich het recht voor controles uit te voeren op de juiste toepassing van dit artikel. 

http://www.kiwip.eu/
http://www.kiwip.eu/


Het principe van het Spel wordt omschreven in het aanhangsel. 

Aan het einde van de sessie van ieder Spel,  houdt het Organiserend Bedrijf, onder alle 
deelnemers volgens het aantal toewijzingen, een selectie volgens een van de methoden van 
aanwijzing die in artikel  5 van dit Kaderreglement omschreven staan. 

Het Organiserend Bedrijf neemt geen enkele verantwoording voor een slechte ontvangst of 
geen ontvangst van de inschrijvingen via elektronische weg, wat er ook de reden van is. 

2. Bijzondere voorwaarden 
1. Communicatie door de deelnemer van beschermde inhoud (genaamd « Bijdragen ») 

Voor bepaalde Spelen kan de deelnemer er toe gebracht worden om inhoud te communiceren in 
de vorm van video’s, foto’s, teksten, muziek of andere door rechten van intellectueel eigendom 
beschermde inhoud (hierna te noemen « Bijdragen ») aan het Organiserend Bedrijf. 

Voor des Bijdragen, accepteert de deelnemer nadrukkelijk  aan het Organiserend Bedrijf alle rechten 
van intellectueel eigendom te verlenen op niet exclusieve basis, met name alle vermogensrechtelijke 
rechten (reproductierechten en vertegenwoordigingsrechten) aan de auteurs toegekend door het 
auteursrecht, en alle vermogensrechtelijke rechten  (reproductierechten en communicatie rechten 
aan het publiek) aan artiesten en vertolkers en producenten toegekend door naburige rechten nodig 
voor de verspreiding van de Bijdragen op de Sites en/of iedere andere media (TV, radio...) van het 
Organiserend Bedrijf, haar zusterbedrijven en/of haar partners en/of de Sites van Derden voor 
Europees Frankrijk en eventueel alle andere landen van waaruit de Sites toegankelijk zijn, tijdens de 
duur van de rechten van intellectueel eigendom zonder enige financiële tegenprestatie te kunnen 
eisen of een voordeel anders dan de op het spel gezette toewijzing  . 

De deelnemer garandeert eventueel aan het Organiserend Bedrijf: 

- Bezitter en/of verkrijger te zijn van alle rechten van intellectueel eigendom en alle andere 
rechten op de Bijdragen; 

- Dat de door hen aangeboden Bijdragen in het kader van de Spelen originele ontwerpen zijn 
en juridisch beschikbaar en niet bezwaard , in welke hoedanigheid dan ook, geheel of 
gedeeltelijk, direct of indirect, met rechten van Derden. 

- Alleen verantwoordelijk te zijn voor de Bijdragen en de voorwaarden voor hun 
bovengenoemde verspreiding. 

In de Bijdragen worden met name alle geldende wetten in acht genomen en meer in het bijzonder  
(de volgende lijst is niet uitputtend) : 

- De intellectuele eigendomsrechten van derden ; 
- De goede naam, het privé leven en het beeld van derden. De deelnemer garandeert dat 

hij toestemming gekregen heeft van iedere persoon die in de Bijdrage verschijnt  onder 
de in dit reglement omschreven voorwaarden en doeleinden. De Bijdrage mag geen 
minderjarigen bevatten. 

- De openbare orde et de goede zeden, de veiligheid of de integriteit van een Staat of een 
grondgebied, en zij zetten niet aan tot een misdaad, een delict of een terroristische actie; 

- Zij bevatten geen denigrerende , lasterlijke of discriminerende opmerkingen ; 
- Zij zijn niet van pedofiele of pornografische aard. ; 
- Zij choqueren niet de gevoeligheid van minderjarigen. 



Iedere derde die  oprecht zou menen dat de Bijdrage enige van zijn rechten zou schenden, 
wordt uitgenodigd dit te melden aan het Organiserend Bedrijf. 

Het Organiserend Bedrijf behoudt zich het recht voor op geheel discretionaire wijze een Bijdrage 
te accepteren, te weigeren of te verwijderen zonder zich daarvoor te hoeven rechtvaardigen met 
objectieve redenen. 

 
2. Toestemming voor exploitatie van de persoonlijkheidsrechten van de deelnemer ( 

genaamd « Inhoud ») 

Voor bepaalde gevallen kan de deelnemer er toe gebracht worden om te verschijnen op video’s 
foto’s, teksten (hierna genoemd « Inhoud ») gerealiseerd door het Organiserend Bedrijf. 

De deelnemer accepteert nadrukkelijk dat het Organiserend Bedrijf, haar zusterbedrijven  en haar 
partners op niet exclusieve basis al zijn persoonlijkheidsrechten mogen exploiteren (naam, beeld, 
stem, zonder dat deze lijst van beperkende aard is) die nodig zijn voor deelname aan de Spelen, voor 
verspreidingsdoeleinden van de Inhoud op de Sites en/of radiofonische en/ of televisie media van het 
Organiserend Bedrijf, haar zusterbedrijven en/of haar partners en/of de Sites van Derden voor 
Europees Frankrijk en eventueel alle andere landen van waaruit de Sites toegankelijk zijn,  voor de 
duur van de Spelen zoals omschreven door het Organiserend Bedrijf. 

 
 
ARTIKEL 5 : Aanwijzingsmethoden en informatie van de 
winnaar (s) 
De aanwijzingsmethode van de winnaar(s) van een Spel wordt nauwkeurig omschreven in het 
aanhangsel met betrekking tot het betrokken Spel, alsmede de corresponderende deelname perioden.  

Aan het einde van ieder spelsessie, kan/kunnen de winnaars aangewezen worden met name 
volgens een van de methoden die hieronder omschreven worden, terwijl  de lijst niet uitputtend is.   
Iedere aanwijsmethode die niet in de lijst staat wordt nader omschreven in een aanhangsel. 

 
 
Eenvoudige loting 
De winnaar wordt bepaald door een loting. Deze wordt uitgevoerd door het Organiserend Bedrijf, om 
de winnaar (s) aan te wijzen onder alle deelnemers die zich volgens de regels ingeschreven hebben 
en die aan de spelvoorwaarden voldaan hebben. 

Er wordt een enkel lot toegewezen per winnaar (zelfde naam, 

zelfde adres). De verliezers krijgen geen enkel bericht. 

 

Loting in combinatie met een andere aanwijzingsmethode  
Een aantal deelnemers die aan de Spelvoorwaarden voldoen wordt geselecteerd op basis van criteria 
die in de aanhangsels omschreven worden, zoals het hoogste aantal punten , goede antwoorden, op 
het zicht of verworven stemmen, vervolgens wordt de winnaar vastgesteld bij loting onder die 
geselecteerde deelnemers, door het Organiserend Bedrijf. 



In het omgekeerde geval, kan de deelnemer in eerste instantie door loting vastgesteld worden 
onder de deelnemers die voldoen aan de Spelvoorwaarden. Vervolgens wordt de winnaar 
geselecteerd op basis van criteria die in de aanhangsels omschreven worden zoals het hoogste 
aantal punten, een goed antwoord of anderszins. 

Er wordt een enkel lot toegewezen per winnaar (zelfde naam, 

zelfde adres). De verliezers krijgen geen enkel bericht. 

 

Winnaar geselecteerd door « winnend moment » 
Een lot (of meerdere loten) wordt (worden) op het spel gezet en toegewezen per winnende 
momenten die van tevoren willekeurig vastgesteld zijn door het Organiserend Bedrijf, en 
herhaaldelijk (bv : iedere dag, iedere week) of stipt. 

Iedere winnaar wordt op de hoogte gesteld door weergave op een beeldscherm die b.v. aankondigt « 
Gewonnen  ». 

Het winnende moment staat « open ». Zo wordt tot winnaar uitgeroepen een deelnemer die zijn 
deelname valideert op het moment van het winnende moment (datum, uur, minuut, seconde van de 
Spel server) of als geen enkele deelnemer op dat moment valideert, de deelnemer die het eerst 
speelt na dat winnende moment. In geval er meerdere deelnemers zijn die spelen op hetzelfde 
winnende moment, dan wint alleen de eerste gevalideerde deelname die op de server geregistreerd 
staat het lot dat de inzet was. 

Er wordt een enkel lot toegewezen per winnaar (zelfde naam, 

zelfde adres). De verliezers krijgen geen enkel bericht. 

 

Winnaar geselecteerd via « winnende rang » 
De winnaars worden bepaald naar boven toe via een mechanisme waarbij  de win frequentie 
willekeurig vastgesteld wordt  door het Organiserende bedrijf  volgens een aantal inloggingen op de 
site, visualisatie van een video of anderszins. Het Organiserend Bedrijf  bepaalt bij voorbeeld dat de 
500 e persoon die klikt  en de 1500 e persoon die klikt op een video of die de Site van het 
Organiserend bedrijf bezoekt de winnaars zijn.  

Iedere winnaar wordt ervan op de hoogte gesteld via een melding op een schermpje van bijvoorbeeld 
« gewonnen ». 

In geval er meerdere deelnemers zijn die zich plaatsen op de winnende rang dan wint alleen 
de eerste gevalideerde deelname die op de server geregistreerd staat het lot dat de inzet 
was. 

Er wordt een enkel lot toegewezen per winnaar (zelfde naam, 

zelfde adres). De verliezers krijgen geen enkel bericht. 

 

De winnaar heeft de beste prognose gemaakt  
De deelnemers worden geselecteerd volgens hun juiste prognose(s) of die de werkelijkheid het meest 
benadert voor een evenement dat per aanhangsel bepaald wordt. 
Indien meerdere deelnemers gelijk staan, wordt de winnaar bepaald door loting onder die 



geselecteerde deelnemers door het Organiserend Bedrijf.. 



Er wordt een enkel lot toegewezen per winnaar (zelfde naam, 

zelfde adres). De verliezers krijgen geen enkel bericht. 

 

Informatie van de winnaar(s) 
De winnaar wordt geïnformeerd over de te volgen procedure om zijn lot te krijgen : 

- Hetzij persoonlijk via de mail, post, telefoon of SMS op het nummer dat hij bij zijn 
inschrijving opgegeven heeft; 

- Hetzij door een informatie bericht op de Sites van het Organiserend Bedrijf en/of een 
van de sites van Derden , hetzij Facebookpagina’s, Twitter accounts, Instagram en/of 
ieder ander sociaal netwerk van de Sites van het Organiserend Bedrijf  en/of via ieder 
ander event device dat hiervoor ingericht is. 

De winnaar kan pas als zodanig beschouwd worden op voorwaarde dat hij op een begrijpelijke 
manier zijn gegevens doorgegeven heeft en dat deze juist blijken. Is dat niet het geval dan telt zijn 
deelname niet mee en deze persoon heeft geen recht op toewijzing van een lot. 

Indien er na een termijn van acht (8) dagen, die eventueel verlengd kan worden al naar de wens 
van het Organiserend Bedrijf, na ontvangst van het bericht volgens welke de deelnemer in 
kwestie gewonnen heeft, de winnaar zich niet bekend gemaakt heef aan het Organiserend 
Bedrijf overeenkomstig de informatievoorwaarden en/of niet alle gegevens die nodig zijn voor 
het toezenden van het lot doorgegeven heeft aan het Organiserend Bedrijf, of indien het zou 
gebeuren dat een deelnemer met wie het Organiserend bedrijf contact opgenomen heeft 
Verklaart de toewijzing te weigeren, dans is het voordeel van de toewijzing definitief verloren. De 
aangewezen deelnemer kan geen enkele schade rechtvaardigen en ziet bij gevolg nadrukkelijk af van 
iedere klacht op basis van het voorafgaande. Het Organiserend Bedrijf gaat over tot herinzet van de 
toewijzingen. 

De winnaar accepteert bij voorbaat dat zijn naam, voornaam, eventuele foto, alsmede de naam van 
zijn stad en zijn departement waar hij woont dan wel zijn Bijdragen en Inhoud die in artikel 4.2 
omschreven zijn, gepubliceerd worden voor promotie doeleinden op de  Sites en/of in ieder ander 
media  (TV, radio...) van het Organiserend Bedrijf, haar zusterbedrijven en/of haar partners et/of Sites 
van derden, zonder enige financiële tegenprestatie te kunnen eisen of enig ander voordeel dan de 
gewonnen toewijzing. 

Deze publicatie kan echter geen verplichting zijn voor het Organiserend Bedrijf. 
 
 
Artikel 6 : Toewijzing 
Voor iedere Spelsessie worden de toewijzingen nauwkeurig omschreven in een aanhangsel. 

De volgens de gekozen aanwijzingsmethode bepaalde winnaar(s) krijgt/krijgen de de prijs/prijzen 
toegewezen volgens de keuze van de toewijzing op het moment van de inschrijving voor de Spelen. 
De prijzen worden aanvaard zoals hierboven vermeld. De gewonnen loten kunnen noch gewisseld 
noch teruggegeven noch te gelde gemaakt worden. Geen enkele verandering van datum wordt 
geaccepteerd ingeval er een datum zou zijn voor het gebruik van de prijzen: (b.v. concertplaatsen, 
bioscoopplaatsen, festivalplaatsen…). Geen enkele foto of document met betrekking tot de 
toewijzing staat onder contract. Indien de omstandigheden het eisen, behoudt het Organiserend 
bedrijf zich het recht voor het aangekondigde lot te vervangen door een lot van gelijke waarde of 
met gelijksoortige eigenschappen. 



Het beheer van de loten en de overdracht ervan aan de winnaar worden gedaan door het 
Organiserend Bedrijf. De kosten van het toesturen van het lot aan de winnaar is een taak van het 
Organiserend Bedrijf. 

Als de toewijzingen bestaan uit een reis en/of een verblijf buiten Frankrijk, dienen de winnaars zelf 
aan alle douanevoorwaarden en voorschriften voor het verlaten van het Franse grondgebied en 
binnenkomst op buitenlands grondgebied te voldoen, en hiervoor met name te zorgen voor een 
geldig paspoort of identiteitskaart voor de hele duur van de reis/verblijf. Eventuele klachten met 
betrekking tot het beschikbaar stellen van toewijzingen kunnen niet bestaan uit een financiële 
tegenprestatie en/of équivalent. Er wordt op gewezen dat het Organiserend bedrijf geen enkele 
garantie-, bijstand- of beschikbaarheidsstelling diensten verleent. De toewijzing bestaat enkel uit 
het doen toekomen van dergelijke prijzem  Bij gevolg, en behalve indien dit nadrukkelijk voorzien is 
in de omschrijving van de toewijzingen, komen alle bijkomstige kosten met betrekking tot die 
toewijzingen of algemene kosten met betrekking tot het in bezit krijgen van deze toewijzingen – 
met name de reiskosten tot de bestemming, restauratie- en huisvestingskosten etc. – blijven voor 
rekening van de winnaars. Geen enkele bekostiging of terugbetaling is verschuldigd in dit kader. 

In ieder geval geschiedt de ter beschikkingstelling van de toewijzingen volgens de voorwaarden die 
medegedeeld zij door het Organiserend Bedrijf. 

In ieder geval iedere toewijzing die teruggestuurd wordt aan het Organiserend Bedrijf na toezending 
(met een limiet van 2 toezendingen maximaal) aan de winnaar  en die niet opgeëist wordt  
gedurende de volgende maand, is verloren voor de winnaar en blijft verworven door het 
Organiserend Bedrijf. 

Zo ook, is ieder af te halen lot  dat niet opgeëist wordt door een winnaar binnen de vastgestelde 
termijn, definitief verloren en dat zonder dat er een protest of klacht mogelijk is van de kant van 
de winnaar. 

Een enkele toewijzing kan aan een deelnemer toebedeeld worden (zelfde gegevens) voor de hele 
duur van het Spel, en dit met inbegrip van eventuele verlengingsperioden  . 

 
 
ARTIKEL 7 :Kosteloze deelname via Internet 
Ter informatie, voor  deelnemers die gebruik maken van providers die tegen een vast bedrag 
telefoon en internetverbindingen aanbieden gezien de huidige aanbiedingen en diensten, het 
deelnemen aan het Spel is gratis. 

Bovendien verklaren de deelnemers dat zij er reeds over beschikken voor hun gebruik.  
 
ARTIKEL 8 : Verwerking van persoonsgegevens 
Er wordt op gewezen dat om aan de Spelen deel te nemen, de deelnemers noodzakelijkerwijs 
bepaalde persoonlijke gegevens dienen te verstrekken  
(naam, voornaam, adres …). 

Deze gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een computerbestand en zijn nodig voor 
het verwerken van hun deelname, voor het bepalen van de winnaars, voor het toewijzen en het 
toesturen van de prijzen, voor het uitbreiden van de klanten databases, en voor de controle in 
geval van klachten, overeenkomstig de voorwaarden van onderhavig reglement.



Deze informatie is bestemd voor het Organiserend bedrijf en kan doorgegeven worden aan haar 
technische dienstverleners en/of aan een dienstverlener die zorgt voor het toesturen van de prijzen 
alsmede aan haar zusterbedrijven en/of haar partners in geval van voorafgaande expliciete. 

In geval van voorafgaande en expliciete toestemming kunnen deze persoonsgegevens ook verwerkt 
worden door het Organiserend bedrijf van de Spelen, haar zusterbedrijven en/of haar 
handelspartners, voor het toesturen van nieuwsbulletins en/of promotie informatie. 

De gegevens van de deelnemers worden gebruikt overeenkomstig de wet Informatica en Vrijheden  
van 6 januari 1978 gewijzigd en/of iedere andere tekst ter wijziging of vervanging , voor het beheer 
van de deelnames en de toewijzing van de prijzen. De persoonsgegevens van de deelnemers blijven 
bewaard gedurende een maximale termijn van 2 jaar vanaf het laatste contact van de deelnemer met 
het Organiserend bedrijf. 

Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 gewijzigd, en/of iedere andere tekst ter wijziging of 
vervanging beschikken de deelnemers over een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van 
hen betreffende informatie die aan het Organiserend bedrijf medegedeeld is in het kader van de 
Spelen. 

In het kader van haar handelsovereenkomsten, zou het Organiserend bedrijf er toe gebracht 
kunnen worden aan haar handelspartners persoonsgegevens van deelnemers aan de Spelen door 
te geven. De deelnemers beschikken over het recht van verzet tegen deze overdracht. 

De deelnemers kunnen hun recht van toegang, rectificatie, verwijdering of verzet uitoefenen door hun 
verzoek te richten tot 
: 

- Per mail naar:  contact@kiwip.fr 
- Per post naar :  Jeux-Concours KIWIPWATCH SAS service marketing 1 IMPASSE DES 

PAILLONS 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS [ FRANKRIJK] 
 
 

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid 
De deelname aan de Spelen impliceert kennis en acceptatie van de eigenschappen en grenzen van 
de communicatienetwerken met het online publiek  met name betreffende de technische prestaties 
, de antwoordtermijn voor het raadplegen, ondervragen of doorgeven van informatie, het risico van 
onderbreking, de risico’s van de verbinding, de afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens 
tegen eventuele kaping en het risico van besmetting door virus die op het netwerk circuleren. 
Het Organiserend bedrijf kan niet verantwoordelijk gehouden worden met name voor storingen du 
het internet netwerk kunnen treffen, configuratieproblemen of problemen die verband houden met 
de browser. 

Het Organiserend bedrijf garandeert niet dat haar Sites, de Sites van Derden en /of de Spelen 
zonder onderbreking functioneren, dat zij geen informatica fouten bevatten nocht dat de 
geconstateerde fouten gecorrigeerd worden. 

Het Organiserend bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van storingen die optreden 
in welke vorm dan ook, en met name van technische aard, in het kader van de deelname aan de 
Spelen  of de vaststelling van de winnaar (s), indien de deelnemers niet kunnen inloggen op de Sites 
van het Organiserend bedrijf, op de Sites van Derden of niet kunnen spelen, indien de gegevens met 
betrekking tot de inschrijving van een deelnemer niet ontvangen zijn om de een of andere reden  
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waarvoor zij niet aansprakelijk gesteld kan worden (bij voorbeeld, een inlogprobleem op Internet 
dat te wijten is aan een oorzaak bij de gebruiker) of onleesbaar ontvangen zijn of onmogelijk te 
verwerken  (bij voorbeeld indien de deelnemer voor de inschrijving ondeugdelijk 
computermateriaal of software heeft,) of  in geval van problemen met de email-routering  . 

Het Organiserend bedrijf kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de verzendtijd van 
de prijzen of in geval het de winnaars onmogelijk van hun prijzen te profiteren door 
omstandigheden waar Het Organiserend bedrijf geen controle over heeft. Met name kan Het 
Organiserend bedrijf geenszins aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van de 
prijzen door de Post of iedere soortgelijke derde dienstverlener, en meer in het algemeen als de 
winnaars hun prijzen niet ontvangen. 

Het Organiserend bedrijf verwerpt iedere aansprakelijkheid voor incidenten of schade van welke 
aard dan ook die kunnen optreden wegens het genot van de toegewezen prijs en/of wegens het 
gebruik ervan , hetgeen iedere winnaar expliciet erkent. 

Het Organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor om ieder spel te wijzigen, te onderbreken, te 
verwijderen, uit te stellen alsmede de betreffende aanhangsels zonder waarschuwing vooraf met 
name wanneer het haar lijkt dat dat de omstandigheden het eisen of een goed of normaal verloop van 
de Spelen verhinderen, in hun geheel of gedeeltelijk, of als Het Organiserend bedrijf of haar eventuele 
dienstverleners niet of niet meer in staat zijn om de voortzetting te verzekeren van de noodzakelijke 
dienst voor een goed verloop van het Spel. 

Het Organiserend bedrijf behoudt zich tevens het recht voor om zo nodig het geheel of een deel van 
het Spel ongeldig te verklaren en/of te annuleren , een of meerdere sessies  van het spel, deelnames 
aan het spel of het toewijzen van het geheel of een deel van de toewijzingen als het haar schijnt dat 
er storingen optreden in het functioneren en fraudes in welke vorm en van welke oorsprong dan ook 
, met name technische, elektronische of computerfraude in het kader van de deelname aan het Spel 
of het bepalen van de winnaars. Het Organiserend bedrijf behoudt zich ook het recht voor om van 
deelname in dit spel uit te sluiten iedere persoon die het goede functioneren ervan verstoort en om 
rechterlijk te vervolgen wie dan ook die gefraudeerd, vals gespeeld of bedrog gepleegd zou  hebben 
of proberen te plegen  bij de handelingen die in dit kaderreglement omschreven zijn. Fraude leidt tot 
onmiddellijke diskwalificatie van de pleger ervan. Een winnaar die vals gespeeld zou hebben of 
geprobeerd zou hebben dit te doen of die voordeel getrokken heeft uit manoeuvres van dit soort 
wordt van rechtswege beroofd van ieder recht om toewijzingen  te winnen. 
Over het algemeen leidt fraude of een poging tot fraude in welke vorm dan ook et met welk doel 
dan ook leidt tot onmiddellijke diskwalificatie van de pleger ervan waarbij opgemerkt dient te 
worden dat geen enkele vergoeding hieromtrent aanvaardbaar is. 
Het Organiserend bedrijf behoudt zich de mogelijkheid voor ieder te vervolgen die in het kader of 
in verband met  onderhavig spel gefraudeerd heeft of getracht te frauderen. 

Geen enkele klacht of verzoek zal toegewezen worden en de aansprakelijkheid van Het 
Organiserend bedrijf is niet in het geding in het voorafgaand. 

Het Organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor de deelnemer verantwoordelijk te stellen in 
geval van het niet in acht nemen van het principe en de voorwaarden  van de Spelen zoals deze 
bepaald zijn in artikel 4 van dit Kaderreglement, om restitutie te verkrijgen van alle geldelijke 
gevolgen in verband  met alle klachten of rechtsmiddelen van derden die zouden voortvloeien uit 
een dergelijk gebrek aan respect jegens de principes en voorwaarden 
 (zoals honoraria van advocaten en het bedrag aan verzoeken, transacties en/of veroordelingen 
uitgesproken tegen Het Organiserend bedrijf). 

Iedere wijziging van een Spel of een betreffende aanhangsel  geschiedt na informatie met 
alle geschikte middelen indien de omstandigheden het eisen en vormt onderwerp van een 
aanhangsel. 



ARTIKEL 10 – Ter beschikking stelling van het reglement  
Het volledige algemeen reglement van het Spel alsmede ieder aanhangsel  zullen  online te 
raadplegen zijn  op de internetsite van Het Organiserend bedrijf tijdens de hele duur van de 
Spelen: www.kiwip.fr in de rubriek « Downloads ». 

Ieder geschil dat zou kunnen ontstaan inzake de organisatievoorwaarden van het Spel , het 
verloop ervan en de resultaten, wordt nadrukkelijk onderworpen aan het oordeel van Het 
Organiserend bedrijf. 

Iedere persoon die gratis een papieren kopie van het reglement wenst te verkrijgen (terugbetaling 
van de postzegel voor het geldende langzame tarief) kan een verzoek richten aan het volgende adres: 

Jeux Concours KIWIPWATCH, 

KIWIPWATCH SAS 

Service webmarketing, 

1 impasse des paillons 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS. 

Schriftelijke of mondelinge vragen over het Kaderreglement of het spelmechanisme 
alsmede over de  naam van winnaars worden niet beantwoord. 

Voor ieder spel wordt er een aanhangsel opgesteld. Daarin wordt de periode en het type spel 
vermeld alsmede de eventueel uitgebreide voorwaarden voor deelname, de betrokken prijzen en 
de waarde. 

 
ARTIKEL 11 – Toepasbaar recht – Geschillen  
Op dit Kaderreglement en de aanhangsels ervan is het Franse recht van toepassing. 

Het Organiserend bedrijf beslist soeverein over ieder probleem dat zou kunnen 
ontstaan over de interpretatie of de toepassing van het Kaderreglement. 

In geval van voortdurende meningsverschillen over de toepassing of de interpretatie van onderhavig 
reglement en in afwezigheid van een minnelijke schikking, wordt ieder geschil voorgelegd aan de 
bevoegde rechtbank die valt onder de bevoegdheid van het Hof van Beroep van Parijs. 

 

http://www.kiwip.fr/
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