
Wedstrijdreglement ‘Kai-speeltapijt en -poef uit de Dreambee-collectie van Dreambaby’ 
 

 
 
ARTIKEL 1  
De wedstrijd wordt georganiseerd door CM, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 579 PB 40, 1031 
Brussel. De wedstrijd loopt van 1/09/2022 tot en met 31/12/2022. 
 
 
ARTIKEL 2  
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen. De werknemers van CM en 
andere personen die hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van de wedstrijd komen niet in aanmerking 
voor de prijs. 
 
 
ARTIKEL 3  
Worden toegelaten tot de wedstrijd: natuurlijke personen die alle gevraagde identiteitsgegevens correct en 
volledig hebben ingevuld. Om aanspraak te maken op de prijs moeten de ingevulde gegevens overeenstemmen 
met de identiteit zoals aangeduid op de identiteitskaart. Deelname in groepsverband is niet toegestaan.  
 

1. De winnaars worden tijdig op de hoogte gesteld. CM kan echter niet aansprakelijk worden gesteld 
voor een zekere vertraging waarop zij geen controle heeft. CM kent de prijzen toe in de staat waarin 
ze zich bevinden, en kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele 
beschadigingen.  

2. Prijzen kunnen in geen geval worden omgewisseld in contanten of andere goederen, en de 
geldigheidsduur kan in geen geval verlengd worden.  

3. De prijs is op naam van de winnaar en kan niet doorgegeven worden tenzij na uitdrukkelijke 
toestemming van de wedstrijdorganisatie. Elke poging tot fraude, misbruik of misleiding wordt 
bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.  

 
ARTIKEL 4  
Deelnemen aan de wedstrijd gebeurt door:  

– te surfen naar de https://campaigns.cm.be/wedstrijd-Dreambaby 
– het online formulier volledig en correct in te vullen; 
– de wedstrijdvraag en schiftingsvraag te beantwoorden.  

 
ARTIKEL 5  
Er is 4 keer een set met een Kai-speeltapijt en -poef uit de Dreambee-collectie van Dreambaby te winnen. Er 
is telkens 1 winnaar per maand (september, oktober, november en december). 
 
ARTIKEL 6  
De deelnemer die voldoet aan de voorwaarden tot deelname en bij de schiftingsvraag het juiste antwoord het 
dichtst benaderen, wint een set met een Kai-speeltapijt en -poef uit de Dreambee-collectie van Dreambaby. 
 
De winnaars worden na afloop van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht.  
 
ARTIKEL 7  
Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer 
en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.  
 
ARTIKEL 8  
Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de algemene 
voorwaarden en privacy policy.  
 
Meer info https://www.cm.be/disclaimer/privacy 
  
ARTIKEL 9  
CM behoudt zich het recht om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit 
gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten haar wil. Ze kan niet 
aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor 
omstandigheden buiten haar wil om. CM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die 
zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, zoals met betrekking tot de verzending of 
ontvangst van het e-mailberichten, de laattijdige ontvangst, de beperkingen van het internet, met name de 
technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan 
elke online activiteit.  
 

https://www.cm.be/disclaimer/privacy


 
 
ARTIKEL 10  
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van  
betwisting zal CM elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze  
wedstrijd te verzekeren. Deze beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.  
 
ARTIKEL 11  
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd  
en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden 
met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter.  
 
ARTIKEL 12  
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan CM de 
toestemming tot publicatie van zijn naam en adres alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en 
verzaakt aan alle rechten daaromtrent.  
 
ARTIKEL 13 
De persoonsgegevens die CM verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 6 GDPR van de 
Europese verordening m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
 
Meer info https://www.cm.be/disclaimer/ 
 

https://www.cm.be/disclaimer/

