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HET WEDSTRIJDREGLEMENT « SUNNY DAYS » 
 

ARTIKEL 1 

 
De Belgische vennootschap Club Méditerranée NV (hierna "Club Med"), ingeschreven bij de 
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0403 261 464, RC Brussel 310840, met 
maatschappelijke zetel te Louizalaan 523 1050 Brussel, organiseert een gratis Wedstrijd (hierna "de 
Wedstrijd" genoemd), waarvan de algemene deelnemingsvoorwaarden hieronder nader worden 
omschreven. 

 
Deelname aan de Wedstrijd vindt plaats via Club Med Voyages België en Nederland, de websites 
www.clubmed.be en www.clubmed.nl of de erkende reispartnerbureaus België en Nederland. 

 
Club Med informeert de deelnemers, in overeenstemming met zijn privacybeleid, dat hun persoonlijke 
gegevens kunnen worden gebruikt in het kader van de Wedstrijd (zie artikel 11 van het reglement). 

 
ARTIKEL 2 

 
De Wedstrijd is geopend van 10 mei 2019 tot en met 31 mei 2019. 
 

Deelname aan de Wedstrijd heeft geen invloed op de garanties die op de producten of de service na 
verkoop worden gegeven. 

 
ARTIKEL 3 

 
Deelname aan de Wedstrijd is gratis en staat open voor iedere natuurlijke persoon (hierna te noemen "de 
Deelnemer(s)") die aan de volgende voorwaarden voldoet (voldoen): 

 
- woonachtig of gedomicilieerd in België, Luxembourg en Nederland 

- die tijdens de Sunny Days actie (van 10 tot en met 31 mei 2019) een zomerverblijf hebben 

geboekt in een agentschap van Club Med Voyage België, Luxembourg en Nederland, online op 

www.clubmed.be of www.clubmed.nl of bij een erkend partneragentschap in België, Luxembourg 

en Nederland. 
 
Deelname aan de Wedstrijd is niet toegestaan voor minderjarigen jonger dan 18 jaar. Tot de deelnemers 
behoren niet het personeel van Club Med, noch alle directe of indirecte medewerkers van deze bedrijven, 
noch enige andere persoon die heeft meegewerkt aan de organisatie van deze wedstrijdverkiezing (hierna 
gezamenlijk "de Spel Entiteiten" genoemd). Het recht om deel te nemen aan deze Wedstrijd is ook 
uitgesloten voor eerste- en tweedegraads familieleden van de in het vorige lid bedoelde personen, 
alsmede voor personen die onder hetzelfde dak als de laatstgenoemden wonen. 

 

Club Med kan een Deelnemer te allen tijde en definitief uitsluiten in geval van overtreding van een van de 
deelnamevoorwaarden, in geval van het verstrekken van onjuiste informatie zoals beschreven in artikel 9 
of in geval van misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd. 

 
ARTIKEL 4 

 
De deelname aan de Wedstrijd moet plaatsvinden tussen de in artikel 2 genoemde data. Alleen 
inschrijvingen die tussen deze data zijn geregistreerd, worden geaccepteerd. 

 
Deelname aan de Wedstrijd is onderworpen aan de voorwaarde van aankoop. Deze wedstrijd is geen 
kansspel in de zin van de wet van 7 mei 1999 betreffende kansspelen, kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers, noch een loterij in de zin van artikel 301 van het Strafwetboek. 
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Om deel te nemen, moet de klant een verblijf boeken onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3. 

Hij moet dan naar de website www.sunnydaysclubmed.be of www.sunnydaysclubmed.nl gaan, het 

deelnameformulier invullen, zijn reserveringsnummer en contactgegevens invullen en de meerkeuzevraag 

beantwoorden. 

 

Indien de deelnemer het persoonlijke contactformulier niet of onjuist invult, wordt de inschrijving als nietig 

beschouwd.  

Club Med accepteert maar één toegang per geboekt verblijf tijdens de Sunny Days actie (één toegang per 

boekingsnummer).   

Club Med behoudt zich altijd het recht voor om deelnemers die bedriegen, misbruiken, bedriegen of 
misleiden, die zich schuldig maken aan een van de hierboven of hieronder genoemde handelingen of die 
op een andere manier een van de bepalingen van het reglement overtreden, uit te sluiten van deelname 
en prijzengeld. 

 
ARTIKEL 5 

 
De winnaar wordt op 10 juni 2019 willekeurig gekozen uit de deelnemers die de vraag bedoeld in artikel 4 

correct hebben beantwoord en wiens deelname geldig is volgens de regels van het reglement.  

De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gesteld van zijn of haar keuze op het e-mailadres dat hij of zij in 

het inschrijvingsformulier heeft opgegeven. De procedure voor het in ontvangst nemen van zijn prijs zal 

hem worden meegedeeld onder de voorwaarden van deze aankondigingse-mail. 

De winnaar ontvangt een terugbetaling van een bedrag dat gelijk is aan de prijs van het verblijf dat de 

winnaar heeft geboekt tijdens de Sunny Day actie (met een maximum van 8.000 EUR voor België en 5.000 

EUR voor Nederland).  

De gewonnen prijs mag niet worden gecombineerd met andere promotionele aanbiedingen, noch mag de 

prijs worden overgedragen of geruild voor geld. 

ARTIKEL 6 

 
Met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 8, 10 en 11, zullen de deelnemers tijdens of na afloop 
van de Wedstrijd geen correspondentie naar Club Med sturen of proberen om telefonisch of via een ander 
communicatiemiddel contact met Club Med op te nemen. 

 

ARTIKEL 7 

 
De deelnemers stemmen in met de verificatie van hun identiteit en woonplaats. De mededeling van een 
valse identiteit of een vals adres leidt tot uitsluiting van de Wedstrijd. 

 
ARTIKEL 8 

 
De deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. 

 
Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet schriftelijk en uiterlijk 15 werkdagen na de datum van 
bekendmaking van de winnaars van de Wedstrijd met een kopie van de identiteitskaart van de winnaars 
van de Wedstrijd naar het hoofdkantoor van Club Med worden gestuurd. Klachten worden uitsluitend 
schriftelijk behandeld. Klachten die na deze termijn worden ingediend en die niet schriftelijk of onvolledig 
zijn, worden niet in behandeling genomen. 
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Dit reglement wordt beheerd door het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing 
ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 

 
ARTIKEL 9 

 
In geval van onvoorziene of buiten de wil van Club Med gelegen omstandigheden, in het bijzonder in 
geval van overmacht, kan Club Med het reglement wijzigen of aanpassen, de wedstrijd opschorten, 
annuleren of de data wijzigen indien nodig. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze 
feiten en zonder dat de Deelnemers enige schadevergoeding verschuldigd zijn. De beslissing van Club 
Med in dit opzicht is soeverein en zonder beroep. 

 
ARTIKEL 10 

 
Dit reglement is volledig en gratis beschikbaar voor de Deelnemers van de reisbureaus van de Club Med-
partners en kan worden geraadpleegd en afgedrukt op de website van de wedstrijd: 
www.sunnydaysclubmed.be of www.sunnydaysclubmed.nl. 

 

ARTIKEL 11 

 
Deze Wedstrijd genereert een verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor Club Med de 
verantwoordelijke voor de verwerking is. 

 
Club Med verwerkt bepaalde persoonlijke gegevens van de deelnemer voor de volgende doeleinden :  
 

- de organisatie en het verloop van de Wedstrijd; 
- directe marketing. 

 
De categorieën van de verwerkte persoonsgegevens omvatten identificatiegegevens (bijv. namen en e-
mailadressen) van de deelnemer. De verwerking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke 
contractuele voorwaarde zonder dewelke de correcte uitvoering van de Wedstrijd niet kan worden 
gewaarborgd.  
 
De deelnemer heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren, te verwijderen, te 
beperken of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en zijn recht op 
overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens uit te oefenen door een schriftelijk verzoek en een 
identiteitsbewijs te sturen naar Club Méditerranée NV, Louizalaan 523 1050 Brussel. 
 
De deelnemer heeft het recht om zich kosteloos en zonder opgave van redenen te verzetten tegen de 
verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden door zijn verzoek te richten aan 
Club Méditerranée NV, Louizalaan 523 1050 Brussel of door te klikken op de link "Unsubscribe" op elke 
mailing. 
 
De persoonsgegevens van de deelnemer worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking 
van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 
Indien de deelnemer van mening is dat hij schade heeft geleden als gevolg van de verwerking van zijn 
persoonsgegevens door Club Med, heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de Pressestraat 35, 1000 Brussel. 
 

 
ARTIKEL 12 

 
Indien één van de bepalingen van dit reglement nietig of niet van toepassing wordt verklaard, blijven de 
overige bepalingen onverminderd van kracht. Deze voorwaarde is van toepassing voor zover dit wettelijk 
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is toegestaan. 

 
Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht de kenmerken en beperkingen met betrekking tot het 
gebruik van het internet te hebben gelezen en geaccepteerd. Daarom kan Club Med in geen geval 
verantwoordelijk worden gesteld voor: 

 
• overdrachten via Internet; 
• slechte werking van het Internet en/of de gebruikte software; 
• gevolgen van virussen,  bugs, anomalieën, technische storingen; 
• technische defecten, van hardware of software, ongeacht de aard ervan. 

 
Club Med kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van deelname 
aan de Wedstrijd, voor onderbrekingen of andere storingen, voor uitsluiting van de deelnemers of voor 
beëindiging van de Wedstrijd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Club Med. Deze bepaling 
is ook van toepassing op directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van een gebrekkige 
aansluiting op de site en/of computers in winkels en/of elektronische berichtensystemen. Elke deelnemer 
is verplicht de nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software geïntegreerd in zijn 
computerapparatuur en/of site te beveiligen tegen mogelijke aanvallen. De aansluiting op de site en de 
deelname aan de Wedstrijd vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de deelnemers. 


