
REGLEMENT 

“Win een magisch verrassingsweekend” 

 

ARTIKEL 1 : REGLEMENT 
Dit reglement beschrijft de regels die van toepassing zijn op de Wedstrijd “Disney winactie 2023” 

(hierna: “Wedstrijd”).  

Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de Wedstrijd 

veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele 

betwisting ter zake zal in aanmerking worden genomen. 

ARTIKEL 2 : ORGANISATOR 
De Wedstrijd wordt georganiseerd door ALDI Holding NV die handelt in eigen naam en in naam en 

voor rekening van ALDI Inkoop NV en de andere regionale vennootschappen, met maatschappelijke 

zetel te Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere in België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het nummer 0456.815.659 (hierna: “ALDI”). 

Deze Wedstrijd is ontwikkeld door ALDI in samenwerking met Serviceplan Belgium, met 

maatschappelijke zetel te Bovenberg 124, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ingeschreven in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0416.888.281 en Brand Loyalty, met 

maatschappelijke zetel te Koningsweg 101, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel met 

nummer 16079322. 

De Wedstrijd neemt aanvang op 25-02-2023 en eindigt op 08-04-2023 om 23u59. Deelname aan de 

Wedstrijd, specifiek het beantwoorden van de wedstrijdvragen op www.aldi.be/disney kan t.e.m. 08-

04-2023 om 23.59 uur. 

Voor meer informatie of vragen in verband met de Wedstrijd, gelieve contact op te nemen met de 

ALDI Klantendienst via klantendienst@aldi.be.  

ARTIKEL 3 : DEELNEMERS 
De deelname aan de Wedstrijd staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar 

heeft bereikt, die over een geldig e-mailadres beschikt en een adres in België heeft. 

Door zich akkoord te verklaren met dit Wedstrijdreglement, bevestigt de deelnemer dat hij 

meerderjarig is.  

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd: 

• alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de Wedstrijd; 

• de gezinsleden van voormelde uitgesloten personen. 
 
De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze meedeelt. ALDI kan 

in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, 

omdat deze laatstgenoemde foutieve of onvolledige gegevens meedeelt. Het gebruik van valse 

gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer. 

Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden in geval van winst, 

zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs. 
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ARTIKEL 4 : DE WEDSTRIJD 
De Wedstrijd neemt aanvang op 25-02-2023 en eindigt op 08-04-2023. Deelname aan de Wedstrijd, 

door het online beantwoorden van een kennisvraag en een schiftingsvraag op www.aldi.be/disney, 

kan t.e.m. 08-04-2023 om 23.59 uur. 

Er is geen aankoopverplichting verbonden aan de Wedstrijd. 

Deelnemers kunnen over de gehele Wedstrijdperiode maximaal één keer deelnemen. Indien er 

meerdere inzendingen zijn met betrekking tot eenzelfde deelnemer (met eenzelfde e-mailadres), zal 

enkel de eerste inzending in aanmerking worden genomen met het oog op het toewijzen van de prijs. 

Op de wedstrijdpagina op www.aldi.be/disney kan men wedstrijdvragen beantwoorden. Dit 

impliceert enerzijds een kennisvraag (dewelke elke week zal variëren) en anderzijds een 

schiftingsvraag. 

Deelnemers dienen hun naam, voornaam en e-mailadres in te vullen en aansluitend akkoord te gaan 

met het Wedstrijdreglement. Geheel vrijblijvend kunnen deelnemers zich tevens registreren op de 

ALDI-nieuwsbrief. 

De schiftingsvraag vraagt de opgave van het totaal aantal unieke deelnemers die een kennisvraag 

correct beantwoorden tot aan het einde van de actieperiode. De actieperiode loopt van 25/02/2023 

t.e.m. 08/04/2023 23.59 uur. 

Bij wijze van voorbeeld, indien Marc 1 kennisvraag correct beantwoord heeft en Luc niet, zal het 

correcte antwoord op de schiftingsvraag 1  (deelnemer) bedragen. 

Indien men gewonnen heeft, worden de winnaars door de klantendienst van ALDI gecontacteerd via 

e-mail. Tijdens dit contact worden de adresgegevens van de winnaar opgevraagd zodoende er een 

leveringsmoment kan worden afgesproken voor de gewonnen prijs en deze opgestuurd kan worden.  

ARTIKEL 5 : DE PRIJZEN 
5.1. De volgende prijzen zullen toegekend worden: 

• 1 (één) hoofdprijs: een verrassingsweekend t.w.v. € 4.000.   

o De hoofdwinnaar moet kiezen uit 2 samengestelde reispakketten. 

o Het verrassingsweekend omvat volgende zaken voor een maximum van 4 personen 

(inclusief de winnaar zelf):  

▪ Twee overnachtingen in een 4-sterrenhotel 

▪ Transport naar bestemming met HST (hogesnelheidstrein) naar Frankrijk  

▪ Transfers ter plaatse inbegrepen (Taxi, OV of andere) 

▪ 2x ontbijt, 3x lunch, 2x diner inbegrepen 

▪ Kosten van activiteiten inbegrepen  

 

Verdere details en praktische afspraken worden verder meegedeeld tijdens de contactname met de 

winnaar van de hoofdprijs.  

Naast de hoofdprijs zijn er ook andere prijzen, met name:  

• 1 (één) Olaf kussen  

o in totaal worden er 50 stuks voorzien. 

• 1 (één) Elsa kussen  

o in totaal worden er 25 stuks voorzien. 
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• 1 (één) Anna kussen  

o in totaal worden er 25 stuks voorzien. 

• 1 (één) Toilettas  

o in totaal worden er 15 stuks voorzien. 

• 1 (één) Cookie cutter  

o in totaal worden er 15 stuks voorzien. 

5.2. Aanduiding van de winnaars 

5.2.1. Hoofdprijzen: 

Na afloop van de Wedstrijd wordt de hoofdprijs toegekend aan de deelnemer die gedurende de 

actieperiode een correct antwoord heeft gegeven op een kennisvraag, alsook de bijhorende 

schiftingsvraag heeft ingevuld en het dichtst bij het totaal aantal unieke deelnemers die een 

kennisvraag correct beantwoorden van de gehele actieperiode zit, die afsluit op 08/04/2023 om 23.59 

uur. 

De winnaars worden telkens gecontacteerd door ALDI. 

De hoofdprijs is niet cumuleerbaar met de overige prijzen. Met andere woorden, de winnaar van de 

hoofdprijs kan geen aanspraak maken op de overige prijzen.   

Om een hoofdprijs te winnen moeten de deelnemers dus: 

• aan alle deelnemingsvoorwaarden van Artikel 3 voldoen; 

• winnaar zijn waarvan de organisatoren van de Wedstrijd hebben bepaald dat de deelnemer: 

o Een gestelde kennisvraag correct heeft beantwoord. 

o de bijhorende schiftingsvraag heeft beantwoord en het dichtst bij het totaal aantal 

unieke deelnemers die een kennisvraag correct beantwoorden over de gehele 

actieperiode zit, die afsluit op 08/04/2023 om 23.59 uur of, in geval van ex aequo, 

degene die als eerste het dichtst bij het juiste totaal zit, op basis van tijdstempels. 

5.2.2. Overige prijzen: 

De prijzen zijn niet onderling cumuleerbaar. Met andere woorden, deelnemers kunnen slechts 

éénmaal een bepaalde prijs winnen gedurende de gehele actieperiode. 

De overige prijzen worden uitgereikt aan de eerste 130 winnaars (navolgend op de winnaar van de 

hoofdprijs) die het dichtst bij het totaal aantal unieke deelnemers zitten die een kennisvraag correct 

beantwoorden.  

De prijzen worden in bovenstaande volgorde (zie artikel 5.1 – overige prijzen) toegewezen aan de 

winnaars, waarbij de eerste 50 winnaars (volgend op de winnaar van de hoofdprijs) het Olaf-kussen 

winnen, de volgende 25 het Elsa-kussen, enzoverder.  

De winnaars worden telkens gecontacteerd door ALDI.  

Om een troostprijs te winnen moeten de deelnemers dus: 

• aan alle deelnemingsvoorwaarden van Artikel 3 voldoen; 

• winnaars zijn waarvan de organisatoren van de Wedstrijd hebben bepaald dat de deelnemers: 

o Een gestelde kennisvraag correct hebben beantwoord. 

o de bijhorende schiftingsvraag hebben beantwoord en het dichtst bij het totaal 

aantal unieke deelnemers die een kennisvraag correct beantwoorden over gehele 



actieperiode zitten, navolgend op de winnaar van de hoofdprijs, op het einde van de 

actieperiode om 23.59 uur. In geval van ex aequo, wint degene die als eerste het 

dichtst bij het juiste totaal zit, op basis van tijdstempels. 

5.2.3. De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. Evenmin kan de prijs worden 

ingeruild voor contanten, voordelen in natura of andere prijzen. 

5.2.4. De winnaars worden in de week na het einde van de Wedstrijd per e-mail door ALDI 

gecontacteerd. 

In deze e-mail worden de winnaars gevraagd een adres en contactgegevens over te maken, opdat de 

hoofdprijs toegekend kan worden. 

Alle overige prijzen worden na afloop van de Wedstrijd aangetekend opgestuurd naar de gegevens 

die de deelnemer heeft achtergelaten tijdens de contactname. 

Indien we geen reactie ontvangen op het verzoek naar de adresgegevens binnen de 14 dagen, vervalt 

het recht op de prijs. 

ALDI is niet aansprakelijk voor eventuele belastingen of taksen te betalen door de winnaar indien van 

toepassing in zijn land. 

ARTIKEL 6 : VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
Privacy is zeer belangrijk voor ons. In het kader van onze Wedstrijd willen wij dan ook graag 

verduidelijken welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel wij deze verzamelen en 

verwerken en hoelang wij deze bewaren. 

De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie 

van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met dit Wedstrijdreglement en 

anderzijds met de toepasselijke wetgeving, namelijk de Wet betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Wet van 30 juli 2018), 

met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming of AVG). 

Door akkoord te gaan met het Wedstrijdreglement op www.aldi.be/disney, verlenen de deelnemers 

uitdrukkelijk toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken in het kader van de Wedstrijd. 

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de 

relevante toepasselijke wetgeving is ALDI Holding NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 

Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere - België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 

het BTW nummer 0456.815.659. 

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Wedstrijd zijn het e-mailadres van 

iedere deelnemer, alsook de naam en voornaam. Van de winnaars worden eveneens de 

adresgegevens verwerkt, dit met het oog op de levering van de prijs. 

De persoonsgegevens van de deelnemers worden geregistreerd en opgeslagen in de database die 

exclusief door ALDI wordt beheerd. 

De persoonsgegevens van de deelnemers zullen door ALDI en Serviceplan Belgium worden opgeslagen 

en verwerkt gedurende de Wedstrijd. 
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De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met als doeleinde het goede verloop van de 

Wedstrijd te waarborgen en ALDI in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Wedstrijd 

na te komen, meer bepaald: 

1. de winnaars tijdig op de hoogte te brengen; 

2. deelnemers per e-mail op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen aan de hand 

van de ALDI-nieuwsbrief, enkel indien de deelnemer hier expliciet zijn of haar toestemming 

voor heeft gegeven op de online wedstrijdpagina. 

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om commerciële aanbiedingen te 

ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, 

zoals aangegeven in iedere communicatie. 

Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Wedstrijd en (indien van toepassing) voor 

het versturen van de ALDI-nieuwsbrief. Alle persoonsgegevens zullen zes maanden na afloop van de 

Wedstrijd worden verwijderd in elke database, met uitzondering van de e-mailadressen van 

deelnemers die zich hebben geregistreerd voor de ALDI-nieuwsbrief. 

ALDI garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden met uitzondering van 

Serviceplan Belgium die instaat voor de ontwikkeling en beheer van de Wedstrijd en de 

wedstrijdpagina en de geldige aanduiding van de winnaars. De adresgegevens van de winnaars zullen 

eveneens worden overgemaakt aan de externe leverancier(s) die instaan voor het correct afhandelen 

van bepaalde prijzen. 

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van 

zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun 

persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen zijn. Deze 

rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan dataprotection@aldi.be 

met het e-mailadres waarmee is deelgenomen aan de Wedstrijd. 

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat de verwijdering van hun persoonsgegevens 

op hun verzoek kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie in het kader van de Wedstrijd. 

Je hebt eveneens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.  

Voor meer informatie of vragen die verband houden met privacy of gegevensbescherming, gelieve 

contact op te nemen via dataprotection@aldi.be of de privacyverklaring op www.aldi.be te 

raadplegen. 

ARTIKEL 7 : UITSLUITING, WIJZIGING OF ANNULATIE VAN DE WEDSTRIJD 
7.1. Deelname vereist de aanvaarding en het naleven van het Wedstrijdreglement. ALDI heeft het 

recht om over te gaan tot uitsluiting van 

deelnemers van de Wedstrijd op grond van de volgende redenen: 

• elke omstandigheid buiten haar controle; 

• het opzettelijk verstoren van het Wedstrijdmechanisme of Wedstrijdverloop; 

• het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of het Wedstrijdreglement; 

• elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens; 

• in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in het Wedstrijdreglement; 

• het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens bij registratie; 
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• poging tot fraude; 

• enige andere reden die ALDI niet in overeenstemming acht met de geest van de Wedstrijd. 

ALDI behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren op het naleven van het 

Wedstrijdreglement en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde deelnemers te 

kunnen uitsluiten in geval van misbruik, bedrog of poging tot fraude. 

7.2. ALDI behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of op te 

schorten, alsook om de Wedstrijd of de uitreiking van de prijs te annuleren. Er is geen opgave van 

reden nodig om deze Wedstrijd of de Wedstrijdvoorwaarden te staken, te wijzigen of aan te passen. 

Dit geldt in het bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, 

waaronder maar niet beperkt tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten aan de 

server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internetpiraterij, handelingen van deelnemers, wijzigingen aan het 

toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke beperkingen in een of meer deelnemende 

landen, evenals enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van ALDI valt en bijgevolg 

de organisatie van de Wedstrijd, de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of het leveren van de 

prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt. 

In het geval dat de Wedstrijd wordt geschorst of geannuleerd door ALDI, worden de deelnemers in 

kennis gesteld van deze schorsing of annulering op het online wedstrijdplatform, via de ALDI website 

en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat ALDI de Wedstrijdvoorwaarden wijzigt, worden de 

wijzigingen aan de deelnemers per e-mail meegedeeld. De deelnemers kunnen de nieuwe 

Wedstrijdvoorwaarden aanvaarden of zich terugtrekken van deelname aan de Wedstrijd. 

Wanneer de schorsing of annulering van de Wedstrijd of de prijs het gevolg is van handelingen van 

een of meerdere deelnemers, zullen de betrokken deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor 

enige schade, direct of indirect, opgelopen door ALDI ten gevolge van de schorsing of annulering, 

alsook voor de vorderingen van de overige deelnemers of derden. 

In geval van opschorting of annulering kan ALDI niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 

gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. ALDI is niet verplicht om een alternatieve 

Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden. 

Indien één of meer bepalingen van deze Wedstrijdvoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 

ALDI gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en 

de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te 

zijn. 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID 
8.1. ALDI is aansprakelijk voor de correcte uitwerking en het correct verloop van de wedstrijd. 

ALDI is niet verantwoordelijk voor mogelijke directe of indirecte schade, lichamelijke letsels, 

ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de 

prijzen en/of deelname aan de Wedstrijd. 

ALDI is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven 

(vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van prijzen. 

ALDI kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard 

ook of in geval van communicatieproblemen. 



Deelname aan de Wedstrijd houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer 

bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, 

overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn 

aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige 

gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op 

het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij ALDI worden ingediend betreffende die 

beperkingen. 

ARTIKEL 9: GESCHILLENREGELING 
Klachten inzake aanduiding van de winnaar en andere klachten in verband met deze Wedstrijd moeten 

ten laatste binnen 10 werkdagen na het einde van de Wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres 

worden gestuurd: ALDI Holding NV, gevestigd te Keerstraat 4 - 9420 Erpe-Mere, België of via 

klantendienst@aldi.be. 

Er worden in geen geval mondeling, noch schriftelijk inlichtingen verstrekt. 

In het geval van betwistingen zijn de rechtbanken van Gent bevoegd. Deze Wedstrijd wordt beheerst 

door het Belgisch recht. 

Opgemaakt februari 2023. 


