
    

Wedstrijdreglement  

“Spaar & Win een aperobox” 
19 november – 15 december 2020 

 
1. De organisator  
De organisator, Lambrechts NV gevestigd te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 214 met 
ondernemingsnummer BE 0439.130.282 (hierna “de organisator”) organiseert een wedstrijd, die zal 
plaatsvinden volgens de regels vervat in dit reglement.  
 
2. Soort wedstrijd  
Deze wedstrijd wordt gespeeld via een spaarkaart. De consument ontvangt 1 spaarzegel per 

aankoopschijf van € 10 (uitgezonderd rookwaren, leeggoed, service-elementen en kansspelen). Er 

kunnen extra spaarzegels verzameld worden door het aankopen van producten van deelnemende A-

merken*. Bij 30 spaarzegels heeft de consument 1 volle spaarkaart. Aan de achterzijde van de volle 

spaarkaart moet de consument zijn gegevens invullen en de schiftingsvraag beantwoorden. 

Vervolgens kan de consument zijn volle, ingevulde spaarkaarten deponeren in de speciale urne in zijn 

SPAR- of SPAR Express-winkel. 

3. Duur van de wedstrijd  
De wedstrijd loopt van 19/11/2020 tot en met 15/12/2020. 
 
4. Rechtmatige deelnemers  
Om deel te nemen dient de consument, binnen de duur van de wedstrijd, zijn volle ingevulde 
spaarkaarten te deponeren in de speciale urne in zijn SPAR- of SPAR Express-winkel. Een volle 
spaarkaart kan bekomen worden op 2 manieren: 

- Per aankoopschijf van € 10 -> 1 spaarzegel 
- Per aankoop van 1 product van deelnemend A-merk -> 1 spaarzegel 

 
De deelnemende A-merken* zijn: 

• Fuze Tea 

• LU  

• Délio 

• Herta 

• Lay’s 

• Knorr 

• Côte d’Or 
 

• Nalu 

• Lotus 

• L’Or 

• Jupiler 0,0 % 

• Douwe Egberts 

• Devos Lemmens 

• Danone 
 

 
Een vooraf samengestelde verpakking met 1 EAN-code wordt beschouwd als 1 product. Bv: een 
multipack met 4 flessen Fuze Tea wordt beschouwd als 1 deelnemend product. 
Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn en moeten hun woonplaats in België hebben.  
 
De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde 
periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van 
misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd. Elke poging tot fraude geeft 
aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.  



    

5. Structuur van de wedstrijd  
Om in aanmerking te komen voor één van de aperoboxen, moeten de deelnemers aan de achterzijde 
van de volle spaarkaart hun gegevens invullen en de schiftingsvraag beantwoorden. Vervolgens kan 
de consument zijn volle, ingevulde spaarkaarten deponeren in de speciale urne in zijn SPAR- of SPAR 
Express-winkel binnen de duur van de wedstrijd.  
 

Schiftingsvraag: Hoeveel weegt de gevulde aperobox? 

• 3 kg 

• 5 kg 

• 7 kg 
 
Uitgesloten voor winst zijn medewerkers of directe familie van medewerkers van de Organisator of 
uitbaters & medewerkers en hun directe familie van de betrokken winkelpunten gelinkt aan het merk 
SPAR. (Betrokken winkelpunten zijn terug te vinden www.spar.be).  
 
De spaarkaart dient 30 originele zegels te bevatten, die conform de wedstrijdvoorwaarden verkregen 
zijn. De schiftingsvraag dient éénduidig correct beantwoord te zijn. De gegevens van de consument 
dienen leesbaar ingevuld te zijn. Per domicilie-adres kan er maar 1 aperobox gewonnen worden. 
 
Na 15 december worden de 40 (SPAR) of 20 (SPAR Express) winnaars bepaald in de winkel. Vóór 20 
december zullen alle winnaars verwittigd zijn. De gewonnen aperoboxen kunnen tot en met 31 
december 2020 afgehaald worden in de SPAR- of SPAR Express-winkel waar dat de winnaar zijn volle 
ingevulde spaarkaart in de urne deponeerde. Deze actie is enkel geldig bij deelnemende SPAR- en 
SPAR Express-winkels, aangesloten bij Lambrechts NV.  
 
6. Prijzen  
Te winnen in het kader van deze actie zijn 2600 aperoboxen. In elke deelnemende SPAR-winkel zijn 
40 aperoboxen te winnen en in elke deelnemende SPAR Express-winkel zijn 20 aperoboxen te 
winnen. 
 
Elke aperobox bevat: 

- 1 fles Vintense rosé fines bulles 0% 75cl 
- 1 fles Cava Aretey brut 75cl 
- 1x SPAR Tortilla chips original 200g 
- 1x SPAR Salsa dip cheese 300g 
- 1x SPAR Wasabi peanuts 150g 
- 1x SPAR mini toast original 120g 
- 1x SPAR hummus pea chips 100g 
- 1x SPAR Grissini piccolo look & basilicum 200g 
- 3 SPAR-waardebonnen 

o Bon SPAR groene pesto 150g 
o Bon SPAR apero gouda belegen 150g 
o Bon SPAR apero mix schotel 400g 

- 5 bonnen van deelnemende A-merken 
o Bon Lotus: -0,80 € bij aankoop van 3 Lotus-producten 

o Bon Devos Lemmens: -0,50 € bij aankoop van 2 producten Devos Lemmens 

o Bon Tuc Cracks: gratis 1 Tuc Cracks 

o Bon LU Wafels: -2,00 € bij aankoop van 1 product LU Wafels 

o Bon Côte d’Or: -1,00 € bij aankoop van 1 product Côte d’Or Mini Roc 

 

http://www.spar.be/


    

7. De toekenning van de prijzen  
De winnaars zullen de aperobox enkel kunnen ophalen in de SPAR- of SPAR Express-winkel waar zij 
hun volle ingevulde spaarkaart in de urne gedeponeerd hebben tijdens de looptijd van de wedstrijd.  
 
De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van de onvolledige, onjuiste of 
achterhaalde adressen en/of persoonsgegevens van de winnaars. 
Prijzen kunnen niet worden ingeruild voor geld of voor andere prijzen. Bij verlies worden zij niet 
vervangen. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.  
 
8. Algemene bepalingen over het verloop van de wedstrijd  
Het indienen van een volle ingevulde spaarkaart houdt de volledige en onvoorwaardelijke 
aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement. Het reglement wordt gepubliceerd op 
www.spar.be. 
Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over deze wedstrijd plaatsvinden. 
Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen 
om de wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden mag de organisator 
tevens dit reglement aanpassen waar nodig. 
 
9. Aansprakelijkheid  
De organisator van deze wedstrijd kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door 
bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd wordt.  
De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden 
veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste 
prestaties vormen van deze overeenkomst. 
 
10. Privacy en recht op afbeelding  
Deelnemers aan deze wedstrijd gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens, verstrekt aan de 
organisatie in het kader van hun deelname aan deze wedstrijd, zullen worden verwerkt 
overeenkomstig de toepasselijke wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 
11 december 1998. 
De deelnemer heeft op elk tijdstip het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en om ze te laten 
verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de 
organisator via het volgende e-mailadres: info@spar.be 
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de 
organisator zijn toestemming tot publicatie van zijn naam en in voorkomend geval, foto, alsook zijn 
identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. 
Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u 
automatisch aan de organisator de exclusieve en kosteloze toestemming om de inhoud van uw post 
te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op de websites van de 
organisator als in een meerdere magazines of producten die de organisator worden ontwikkeld.  
 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken  
Het huidige reglement en de wedstrijd zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van geschillen 
zijn enkel de rechtbanken te Tongeren bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de 
zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. 


