
ACTIEVOORWAARDEN MINI BABYBEL 2023 
‘Rol mee met Babybel’ 

Mini Babybel ‘Rol mee met Babybel’ 

Dit is het reglement van de Mini Babybel ‘Rol mee met Babybel’ 2023 actie van Bel 
Nederland B.V. (hierna te noemen “de Actie”) 

Artikel 1. Algemeen 

1. De Actie dient ter promotie van het merk Babybel, specifiek voor de producten
Mini Babybel Net 5, Net 10 en Net 14. De Actie wordt georganiseerd door Bel
Nederland B.V., gevestigd aan Van Deventerlaan 31,  3528 AG, Utrecht (hierna te
noemen: “Bel”).

2. De Actie is alleen toegankelijk voor personen:
• vanaf 13 jaar of ouder. Indien jonger dan 18 dient de deelnemer

toestemming van ouders of wettelijke verzorgers te hebben;
• woonachtig in Nederland;
• in het bezit van een geldig legitimatiebewijs;

Uitgezonderd van deelname zijn tijdelijke of vaste werknemers (en hun families) 
van Bel en tijdelijke of vaste werknemers van alle meewerkende bureaus.  

3. De Actie loopt alleen in Nederland.

4. Deelname aan de Actie is gratis na aanschaf van een Actieverpakking Mini
Babybel Net 5, Net 10 en Net 14 in een Nederlandse winkel.

Artikel 2. Gegevens 

1. Om mee te doen aan de Actie wordt gevraagd om je adresgegevens. Daarna is te
zien of er een prijs is gewonnen. Door mee te doen garandeer je dat alle door



jouw verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn ingevuld. Als de 
informatie niet correct of volledig is dan kan de prijs niet worden uitgereikt.  

2. Indien je daartoe je toestemming hebt gegeven, door middel van het daarvoor
bestemde vakje op het deelnameformulier, mag Bel je van tijd tot tijd
informeren over haar producten, diensten en andere acties. Bel zal je gegevens
niet aan derden verstrekken. Indien je geen informatie van Bel meer wenst te
ontvangen, kun je je hiervoor afmelden via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Artikel 3. De Actie

De Actie vangt aan op 13 februari 2023 (00.00 uur) en eindigt op 30 juni 2023 (23.59 
uur) (hierna te noemen: "de Actieperiode").  

1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie dien je in het bezit te zijn van een
Actieverpakking. De Actieverpakkingen zijn Mini Babybel Net 5, Net 10 en Net 14
met een campagnelabel. Onderstaande is hoe een Actieproduct met campagne- 
label eruitziet:

• EAN code Net 5: 37073781113471
• EAN code Net 10: 3073781007374
• EAN code Net 14: 3073781189834

2. Om mee te doen aan de Actie, dien je de QR-code van de binnenkant van de
Actieverpakking te scannen en je gegevens in te vullen.



3. Voorafgaand aan de Actie zijn voor de gehele Actieperiode op onpartijdige wijze
100 tijdstippen vastgesteld waarop prijzen gewonnen kunnen worden (hierna:
de “Winmoment(en)”). De deelnemer die de QR-code scant op een tijdstip dat
op of het dichtst na een Winmoment ligt, wint de bij dat Winmoment behorende
Mini Babybel prijs.

4. Het scannen van de unieke QR-code kan gedurende de Actieperiode. Onvolledige
of foutieve gegevens, alsmede gegevens verstuurd buiten de Actieperiode om,
worden niet behandeld. De winnaars krijgen na het scannen en het invullen van
de gegevens direct te zien of zij gewonnen hebben en zullen een e-mail
ontvangen ter bevestiging.

5. Tijdens de Actieperiode kunnen 100 Decathlon bonnen geworden ter waarde
van € 50,- deze kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld skates, een
skateboard, een step of rolschaatsen aan te schaffen.

Artikel 4. Toekennen prijzen 

1. Per persoon mag slechts één prijs gewonnen worden. Dit houdt in dat er maar
één keer kan worden deelgenomen per naam en/of e-mailadres en/of postadres.
Overtreding hiervan leidt tot het inhouden van prijzen en plaatsing op de
blacklist voor toekomstige acties.

2. Winnaars krijgen direct na het invullen van de gegevens te zien of zij gewonnen
hebben en zullen ook een e-mail krijgen ter bevestiging.

3. Prijswinnaars zullen alleen bekend worden gemaakt indien zij hiermee schriftelijk
instemmen. Indien een winnaar aan publiciteit meewerkt zal diens privacy, 
rekening houdende met zijn/haar wensen, zoveel mogelijk worden gewaarborgd. 

4. De prijzen zoals genoemd in artikel 3.6 worden uitsluitend toegekend aan de
winnaars. De prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet in contanten
uitgekeerd of omgeruild.

Artikel 5. Disclaimer en voorwaarden 

Op deze Actie en op elk ander gebruik van de website www.babybel.nl en 
www.babybel/actie zijn onze voorwaarden en disclaimer, zoals op deze website 
vermeld, van toepassing. 



Artikel 6. Overig 

1. Bel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten
voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijs, de
ontvangst van de prijs of gebruikmaking van de prijs, behoudens in geval van
opzet of grove schuld van Bel.

2. Bel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verliezen, vertragingen of
technische defecten veroorzaakt door Bel of aan de Actie meewerkende partijen
in welke vorm dan ook. Ook kan zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor
vergissingen in het drukwerk of op de deelnemende verpakkingen.

3. Bel draagt geen verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende
kosten van welke aard voortvloeiende uit de toekenning, in ontvangst nemen en
accepteren van de op grond van de Actie toegekende prijs.

4. Bel behoudt zich het recht voor om deelnames die naar haar redelijk oordeel
frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder
nadere motivering van deelname uit te sluiten en gewonnen prijzen in te
houden.

5. Bel behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te allen tijde op enige
wijze te wijzigen, aan te vullen of de Actie stop te zetten zonder daarvan nadere
aankondiging te doen.

6. Deelname aan de Actie impliceert dat je akkoord gaat met de inhoud van dit
reglement evenals met de beslissingen die Bel in geval van overmacht verplicht is
te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.

7. Behoudens het bepaalde in artikel 2 en 4, zal er geen enkel contact over de Actie
plaatsvinden, tenzij geïnitieerd door Bel.

8. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden
gemaakt aan Bel Nederland B.V., via de consumentendienst website:
https://contact.groupe-bel.com/VF47_WeBCase , schriftelijk t.a.v. de afdeling
marketing, Van Deventerlaan 31, 3528 AG, of via de Nederlandse Facebook-
pagina van Mini Babybel. Er dient binnen drie weken na ontvangst van de klacht
digitaal, schriftelijk dan wel telefonisch contact op te worden genomen door Bel.



 
9. Op de Actie is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor 

promotionele kansspelen van toepassing.  
 

10. De Actie wordt beheerst door Nederlands recht. 
 


