ACTIEVOORWAARDEN « OASIS ICE TEA PEACH 2022 »
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de OASIS ICE TEA PEACH (de “Actie”) van Schweppes Suntory
Benelux NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te te Rue du Cerf 127, 1332 Genval, België,
0434.395.791 (hierna de “Organisator”). De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Oasis consumentenservice en
zijn tevens te raadplegen op: www.oasis-icetea.be (“Actiewebsite”).

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden,
bepalingen of informatie voor gegronde redenen en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat de
Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging
of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door de Organisator bekend worden
gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de
deelnemers worden gewijzigd.

De Organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van
deelname uit te sluiten. Voorts kan de Organisator een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht
gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het
reglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd
antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van
dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers, enz.
Deelname
Deelname aan de actie is gekoppeld aan de aankoop van een van de volgende Oasis producten:
Oasis Ice Tea Perzik 1.5L PET – artikelnummer 3124480195388
Per naam, achternaam, e-mailadres combinatie en IBAN nummer kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
Te late, onvolledige of onleesbare inzendingen worden niet in aanmerking genomen.
Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de
Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

De deelname aan deze Actie is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).
Door aan deze actie deel te nemen, aanvaardt u zonder voorbehoud deze voorwaarden, die op de actiewebsite
zijn gepubliceerd.
Actie
De Actie loopt van 15/09/22, om 00u tot en met 15/10/22, om 23u59.
Deelnemen kan tot en met 30/10/2022. Indien de deelname limiet van 3000 deelnames bereikt is, kan er niet
meer worden deelgenomen.
Om aan deze Actie te kunnen deelnemen, moeten de deelnemers: hun e-mailadres, gsm nummer of Whatsapp
gegevens op de website van de Actie invullen om een bevestigingsmail met een link naar de vergoedingssite te
ontvangen. Vervolgens moeten de deelnemers het Oasis product kopen die onder desbetreffende promotie vallen
en moeten ze het kasticket bewaren. Op de refund pagina (link in de e-mail ontvangen na registratie), moeten
de deelnemers hun kasticket opladen en terugbetaling aanvragen door hun voornaam, naam, e-mail adres, IBAN,
datum van aankoop, plaats van aankoop en aankoopbewijs in te vullen.
De actie loopt in alle verkooppunten in België waar het in punt 4 vermelde product wordt verkocht.
Deelnemers die correct geregistreerd zijn en een foto van hun kassabon hebben geüpload, zullen een 100% korting
op de aankoopprijs van het betreffende Oasis product krijgen. (met een maximum van 2,9 euro) In totaal krijgen

maximaal 3000 deelnemers de mogelijkheid om 100% van de kosten terug te krijgen. Indien de deelnemerslimiet
van 3000 wordt bereikt vóór de datum van 15/10/22, 23u59, zal de actie worden afgesloten zonder mogelijkheid tot
bijkomende deelnemingen.
Deelnemers zullen uiterlijk 24 dagen na ontvangst van de gegevens hun geld terug ontvangen. De terugbetaling
geschiedt door overschrijving op uw bankrekening door onze externe partner Highco.
Deze actie geeft de volgende voordelen: 100% korting op het in punt 4 vermelde product.
Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed
te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar
nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of
geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij
voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

Privacy
De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Oasis verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in
een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door de
organisator enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage,
verbetering of schrapping van deze gegevens en het recht om zich tegen de verwerking van deze gegevens te
verzetten. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt
dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der
deelnemers kan worden opgenomen. Het is mogelijk dat de Deelnemer in de toekomst informatie ontvangt over
gelijkaardige producten en/of aanbiedingen van Oasis door zich voor de Actie aan te melden.
Aansprakelijkheid
De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af voor incidenten en/of ongevallen die zich voor kunnen doen tijdens
het genot van de toegekende prijzen.
De Organisator is niet aansprakelijk indien hij vanwege overmacht, gebeurtenissen buiten zijn wil of
gerechtvaardigde noodzaak de actie moet inkorten, verlengen, uitstellen, wijzigen of annuleren.
De Organisator is niet aansprakelijk voor feiten die hem niet kunnen worden verweten, meer in het bijzonder in
geval niet-beschikbaarheid van de Site, technische defecten die het voortzetten van de actie onmogelijk maken,
disfunctioneren van het internetnetwerk dat het goede verloop van de actie verhinderd, onderbreking, vertraging
van gegevensoverdracht, defecten in de computer van de Deelnemer of alle andere problemen in verband met
communicatienetwerken, servers, internetproviders, computeruitrustingen of software, verlies van gegevens, de
gevolgen van virussen, anomalieën, technische defecten, alle technische, materiële of softwaredefecten van
enigerlei aard die de mogelijkheid tot deelname aan de actie verhinderen of beperken of die het systeem van de
Deelnemer beschadigen, fouten in de levering van prijzen, verlies van prijzen tijdens de verzending of nietontvangst van prijzen of verlate levering van prijzen.
Het is aan de Deelnemer om passende maatregelen te treffen voor de bescherming van zijn gegevens en/of
software die op zijn uitrustingen zijn opgeslagen. Iedereen is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor deelname
aan de actie via de site.
De Organisator behoudt zich het recht voor alle personen die proberen vals te spelen of het goede verloop van de
actie proberen te verstoren, uit te sluiten van de actie en gerechtelijk te vervolgen. Een winnaar die vals heeft
gespeeld wordt van rechtswege uitgesloten van ontvangst van zijn prijs.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in verband met het genot van de prijzen. De
Organisator is in geen geval aansprakelijk voor het disfunctioneren of een verkeerde presentatie van de
aangeboden prijzen.

Intellectueel eigendom
De Organisator en zijn partner zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de actie die
in hun bezit zijn of waarop zij gebruiks- en/of exploitatierechten hebben. Toegang tot en deelname aan de actie
geeft Deelnemers geen enkele recht, noch aanspraak op deze intellectuele eigendomsrechten.

Derhalve is het strikt verboden alle of een deel van de elementen met betrekking tot de actie te reproduceren,
representeren, wijzigen, door te sturen, publiceren, aan te passen op ongeacht welke drager, via ongeacht welk
middel of op ongeacht welke manier te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Organisator en/of zijn partners.

Fraude
Alle fraude of pogingen tot fraude die gekenmerkt worden door het beginnen aan of uitvoeren van handelingen met
het oog op het onbevoegd verkrijgen van een prijs, niet-naleving van dit reglement of elke intentie tot het verstoren
van het goede verloop van de actie, leiden tot uitsluiting van de dader, waarbij de Organisator zich het recht
voorbehoudt om deze persoon gerechtelijk te vervolgen.

In geval van een klacht op grond hiervan aan De Organisator, is het aan de deelnemer(s) om te bewijzen dat hij/zij
conform dit reglement heeft/hebben gehandeld.

Klachten
Voor alle klachten over de voorwaarden van de actie, de bepaling van de winnaars en de interpretatie of toepassing
van dit reglement, kunt u contact opnemen met N.V. Schweppes Suntory Benelux – ter attentie van Marketing Oasis
– Oasis Casback Ice Tea 2022 – Rue du Cerf 127, 1332 Genval, België

Schriftelijke geschillen en vorderingen met betrekking tot de actie zullen niet meer in aanmerking worden genomen
na een periode van drie maanden na het einde van de actie, namelijk 15/01/2023.

Persoonsgegevens
De Deelnemers geven toestemming voor de nodige verificatie van hun identiteit.
Valse verklaringen of vermelding van een valse identiteit of een onjuist mailadres leiden tot onmiddellijke uitsluiting
van de betreffende Deelnemer en in voorkomende gevallen tot terugbetaling van de Prijs als deze al is verkregen.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de actie worden verwerkt. Voor deelname aan de actie
moet u de volgende informatie vertrekken (hierna de “Gegevens”):
Naam
Voornaam
E-mailadres
IBAN
De Gegevens van de Deelnemers worden verzameld ten behoeve van deelname aan de actie dat beschreven is in
dit Reglement en worden voor dit doel bewaard gedurende de looptijd van de actie plus 4 maanden om ontvangst
van de prijzen te dekken. De Gegevens kunnen echter voorafgaand aan vernietiging in een tussentijds archief
worden bewaard gedurende een wettelijk voorgeschreven termijn als bewijs van deelname, verzending van de
prijzen of uw toestemmingen in geval de Organisator zijn rechten moet verdedigen. Deze Gegevens kunnen worden
verwerkt op een papieren drager of automatisch worden verwerkt. Deze informatie is bestemd voor de Organisator
die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, voor bedrijven binnen zijn groep en onderaannemers van met name
de Organisator.

Conform toepasselijk recht op grond van de Wet Informatica en Vrijheden en de Europese Verordening
Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is, hebben Deelnemers recht op inzage, rectificatie,
intrekking, verwijdering van een deel of alle persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en kunnen zij deze
rechten uitoefenen door middel van een eenvoudig schriftelijk verzoek aan: N.V. Schweppes Suntory Benelux – ter
attentie van Marketing Oasis – Oasis Casback Ice Tea 2022 – Rue du Cerf 127, 1332 Genval, België of via het
volgende e-mailadres: GDPR.info@suntory.com. Ze hebben tevens recht op overdraagbaarheid van hun
gegevens.

Bovendien hebben Deelnemers de mogelijkheid bijzondere en algemene richtlijnen te definiëren die op elk moment
gewijzigd of verwijderd kunnen worden met betrekking tot bepaalde verwerkingen, bewaring, wissing en
communicatie van hun persoonsgegeven in geval van overlijden. De bijzondere richtlijnen worden geregistreerd bij
de verwerkingsverantwoordelijke. De algemene richtlijnen kunnen geregistreerd worden bij een door de bevoegde
autoriteit als digitaal betrouwbare derde gecertificeerde instantie of persoon.

Deelnemers hebben ten slotte het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit, te weten:
Gegevensbeschermingsautoriteit - Autorité de protection des données (APD) voor deelnemers die in
België wonen.
Nationale Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens voor deelnemers die in het
Groothertogdom Luxemburg wonen.

Deponering van het reglement
Het volledige reglement is beschikbaar op de website www.oasis-icetea.be

Geschillenbeslechting
Geschillen inzake de interpretatie of toepassing van het Reglement worden beslecht door de
Organisator conform de Belgische wetgeving. Gedrag van een Deelnemer dat schade toe kan brengen
aan het imago van de Organisator en/of in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden kan
leiden tot ongeldigheid van de deelname aan het Gezamenlijk Aanbod van de betreffende Deelnemer.
De Organisator kan van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving elke Deelnemer uitsluiten
die dit Reglement niet naleeft, en kan overgaan tot annulering van toekenning van alle prijzen waarop
de betreffende Deelnemer aanspraak zou kunnen maken.

In geval een van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig blijkt te zijn vanwege een
wetswijziging, een deregulering of een gerechtelijk besluit, blijven de resterende bepalingen van dit
Reglement onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht
Het Gezamenlijk Aanbod en dit reglement worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit deze actie worden via bemiddeling opgelost. Indien dit niet lukt,
zijn de rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd om geschillen met betrekking tot de geldigheid,
toepassing of interpretatie van dit Reglement te beoordelen.

Opgesteld op 27/09/2022

