
Reglement voor de Alflorex®-actie
“50% korting bij aankoop van een tweede doos Alflorex®

 in uw apotheek naar keuze”

1. De  naamloze  vennootschap  Biocodex  Benelux  nv/sa  (BE  0401.936.623),  met
maatschappelijke zetel gevestigd te 1070 Brussel, Marie Curiesquare 20, organiseert een
actie met de titel "50% korting bij aankoop van een tweede doos Alflorex®  in uw apotheek
naar keuze". Deze vennootschap geldt als enige verantwoordelijke voor de actie.

2. De terugbetalingsactie (50% korting bij aankoop van een tweede doos Alflorex®) vindt plaats
vanaf 15  oktober  tot  en  met  1  december  2019.  Aanvragen  tot  terugbetaling  worden
uitsluitend  via  het  platform  www.alflorex-discount.be ingediend,  uiterlijk  op  15/12/2019
(Belgische  datum  en  tijdstip).  De  terugbetaling  vindt  plaats  op  de  rekening  van  de
verzoeker, uiterlijk 6 weken na 15/12/2019. Er wordt maximaal één (1) terugbetaling gedaan
per gezin,  m.a.w.  mensen die onder  hetzelfde dak wonen.  De actie  blijft  beperkt  tot  de
eerste 1.000 belangstellenden die de aanvraag indienen via het webplatform. Daarna is het
niet meer mogelijk hiervan te genieten.

3. Deelnemen aan deze actie is mogelijk voor elke volwassen natuurlijke persoon die in België
woont  en  die  individueel  en  te  persoonlijken  titel  deelneemt.  Rechtspersonen  en  de
volgende natuurlijke personen zijn uitgesloten:
· de personeelsleden van de organiserende onderneming en hun gezinsleden, met inbegrip
van partners en mensen die onder hetzelfde dak wonen;
·de medewerkers van de firma Biocodex;
·hun adviseurs inzake reclame en promotie.

De organisator heeft het recht om van deelnemers te verlangen te bewijzen (bijv. met een
tewerkstellingsattest) dat ze niet tot een van deze categorieën behoren.

4. De  terugbetalingsaanvraag  wordt  voor  deze  actie  exclusief  en  direct  ingediend  via  de
website  www.alflorex-discount.be.  Elke andere vorm van deelneming of IT-handigheidje is
uitgesloten.
De terugbetalingsaanvraag volgt enkel op de gelijktijdige aankoop van 2 dozen Alflorex® (cf.
artikel 7 van dit reglement).

Onvolledige of  onjuiste  gegevens,  evenals  aanvragen die  onjuiste  of  onleesbare  tekens
bevatten,  of  die  in  een  andere  dan  de  voorgeschreven  vorm  worden  voorgelegd  of
overgemaakt,  of  die  de  regels  van  dit  reglement  niet  respecteren,  worden  niet  in
aanmerking genomen. Dergelijke aanvragen worden als ongeldig beschouwd.

De organiserende vennootschap behoudt zich het recht voor om elke nodige controle uit te
voeren  met  betrekking  tot  de  identiteit  en  de  woonplaats  van  deelnemers.  Elke  valse
aangifte leidt automatisch tot schrapping van de deelnemer.

Alle kosten om deel te nemen aan de actie (telefoon, internetverbinding, …) zijn volledig
voor rekening van de deelnemer.

5. Deelnemen aan deze actie blijft beperkt tot één enkele begunstigde per gezin, voor de volle 
duur van de actie. Er mogen dus niet meerdere aanvragen tot terugbetaling uitgaan van (al 
dan niet volledig) hetzelfde e-mailadres en/of dezelfde naam en/of hetzelfde postadres en/of
hetzelfde IP-adres. Deelneming is strikt nominatief. Het is streng verboden deel te nemen 
met meerdere pseudoniemen die verbonden zijn met eenzelfde woonadres, of om deel te 
nemen voor rekening van iemand anders.
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De organisator behoudt zich het recht voor om de originele kastickets op te vragen.

6. Deelnemen aan deze actie impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement,
zonder voorbehoud of beperking. Een inbreuk op een van de clausules of voorwaarden
van dit reglement leidt, net zoals elke poging tot fraude, van rechtswege tot uitsluiting
van deelname aan deze actie.

7. Door op geldige wijze deel te nemen aan deze actie ontvangt de deelnemer de kans om
50% korting te ontvangen bij aankoop van een tweede doos Alflorex®. Alleen kastickets
met al deze informatie komen in aanmerking.

Aanbod uitsluitend geldig in België.

8. Om terugbetaald  te  kunnen  worden,  dient  de  deelnemer  volgende  procedure  na  te
leven:

8.1. Twee dozen Alflorex kopen in apotheek naar keuze (cfr. artikel 6).
8.2. Het kasticket (een scan of een foto in jpg-formaat) uploaden naar het platform 
www.alflorex-discount.be.
8.3. Het  daartoe  voorziene  formulier  invullen  (naam,  voornaam,  e-mail,  straat  en
nummer,  postcode,  plaats,  land,  IBAN-rekeningnummer)  op  www.alflorex-
discount.be.
8.4. Zijn akkoord met het wedstrijdreglement bevestigen.
8.5. Deze inschrijving bevestigen.

Na deze stappen ontvangt de deelnemer een bericht dat zijn inschrijving bevestigt
onder voorbehoud van de juistheid van de gevraagde en geregistreerde gegevens,
na controle hiervan door de organisatoren.

Alleen volledige en leesbare kastickets worden goedgekeurd. Elk kasticket dat de
aankoop bewijst, is slechts één keer geldig.

9. De deelnemer ontvangt het bedrag van de terugbetaling op zijn bankrekening binnen 6
weken na afsluiting van de termijn voor het aanvragen van de terugbetaling. Maximaal 1
terugbetaling per persoon en per gezin (één adres, één bankrekeningnummer).

Er kan geen rekening gehouden worden met aanvragen tot terugbetaling die na 
15/12/2019 werden ingevoerd. (Afsluiting van de inschrijvingen.)

10. Indien een bepaling uit dit reglement ongeldig of nietig zou worden verklaard, blijven de
andere clausules van dit reglement evenzeer gelden.

11. Elke  klacht  en  elk  bezwaar  tegen  deze  actie  moet  schriftelijk  worden  gericht  aan
Biocodex Benelux, en dit per fax (+32 2 370 47 94) of met aangetekende brief naar het
adres Marie Curiesquare 20 te 1070 Brussel.

12. De deelnemer erkent dat hij op eigen risico deelneemt aan deze actie.

13. Biocodex en elke andere betrokken persoon of onderneming kunnen niet aansprakelijk
worden  gesteld  bij  overmacht  en/of  gebeurtenis  buiten  de  wil  van  Biocodex,  of  bij
faillissement van een van de partners. Biocodex of elke andere vennootschap die heeft
deelgenomen  aan  de  uitwerking  van  dit  reglement,  kan  niet  aansprakelijk  worden
gesteld  indien  bepaalde  modaliteiten  van  deze  actie  of  bepaalde  clausules  uit  het
reglement zouden worden gewijzigd, afgebroken, opgeschort, stopgezet of geannuleerd,
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tenzij bij zware of opzettelijke fout van hun kant.

14. Biocodex en elke andere betrokken persoon of vennootschap kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, tenzij bij zware
of doelbewuste fout van hun kant. Met datzelfde voorbehoud wijst Biocodex eveneens
elke  aansprakelijkheid  af  voor  fouten  die  te  wijten  zijn  aan  de
(tele)communicatiemiddelen die worden ingezet, voor drukfouten en voor alle eventuele
bijkomende kosten die de deelnemer zou moeten maken voor zijn deelname aan deze
actie.

15. Biocodex handelt conform de Belgische wet van 08/12/1992, gewijzigd door de wet van
11  december  1998  betreffende  de  persoonlijke  levenssfeer  ten  opzichte  van  de
verwerking  van  persoonsgegevens.  Door  deel  te  nemen aan  de  actie  aanvaardt  de
deelnemer dat zijn persoonsgegevens, zoals verkregen door zijn deelname aan de actie,
worden  geregistreerd  in  de  bestanden  van  Biocodex  Benelux  nv/sa  met
maatschappelijke  zetel  gevestigd  te  1070  Brussel,  Marie  Curiesquare  20.
Overeenkomstig de genoemde wet  heeft  elke deelnemer het recht om aan Biocodex
toegang  te  vragen  tot  zijn  gegevens,  om  deze  te  raadplegen  en  indien  nodig  ze
kosteloos te laten rechtzetten.
Dit  verzoek  moet  worden  ingediend  per  fax  naar  nummer  +32  2  370  47  94  of  per
aangetekende  zending naar  Biocodex Benelux  nv/sa,  Marie  Curiesquare  20 te 1070
Brussel.

16. De elementen op de website met betrekking tot de actie, evenals op elke drager die
dient voor de aankondiging van de actie, zijn beschermd door de rechten op intellectueel
eigendom.  Elke  reproductie,  weergave  of  aanpassing  van  deze  dragers  voor  de
aankondiging,  de  organisatie  en  de  afhandeling  van  de  actie,  gedeeltelijk  of  in  hun
geheel, is streng verboden.

17. Dit  reglement  is  onderworpen  aan  het  Belgisch  recht  en  wordt  overeenkomstig  het
Belgisch recht geïnterpreteerd en uitgevoerd. Elk eventueel geschil dat zou voortvloeien
uit, of met betrekking tot deze actie, dat niet op minnelijke wijze opgelost kan worden,
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
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