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SPELREGELS 
 “THE AGE I FEEL” 

  
 
 
ARTICLE 1: THE PROMOTERS 
 

Het bedrijf SHISEIDO BELGIUM SPRL ingeschreven in het RPR in Brussel en gevestigd te Avenue 
Louise 326 / 60 1050 Brussel, België en BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (waarvan de 
commerciële naam SHISEIDO EMEA is), ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van 
koophandel in Parijs onder  n°379 445 984 en gevestigd te 56A rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 
Parijs organiseren op de website https://www.shiseido.be/nl/skincare-routine, et 
https://www.shiseido.be/fr/skincare-routine van 13/03/2023 tot en met 31/03/2023 om middernacht 
(UTC +2), een gratis wedstrijd zonder verplichting tot aankoop genaamd: 

 
 “THE AGE I FEEL” 

 
ARTICLE 2: SCOPE 
 
De wedstrijd is toegankelijk voor personen van boven de 18 jaar met volledige rechtsbevoegdheid die 
in België, Nederland en Luxemburg wonen, met uitzondering van het personeel van het Organiserend 
Bedrijf, leden van partnerbedrijven, alle personen en hun families die hebben deelgenomen aan de 
uitvoering van de actie. 

De Deelnemer moet altijd beschikken over een geldig e-mailadres. 

Het Organiserend Bedrijf behoudt zich het recht voor om aan iedere Deelnemer het bewijs van deze 
voorwaarden te vragen. Elke persoon die niet aan deze voorwaarden voldoet of weigert deze te 
rechtvaardigen, zal worden uitgesloten van de Wedstrijd en kan, als hij of zij wint, niet aan de 
Wedstrijd deelnemen. 

Indien blijkt dat een Deelnemer een prijs wint en in strijd is met deze regels, of de prijs wint op een 
frauduleuze of oneerlijke manier, ontvangt hij/zij de prijs niet en blijft deze eigendom van het 
Organiserend bedrijf of van de eventuele partnerbedrijven van de actie, zonder afbreuk te doen aan 
eventuele gerechtelijke procedures die door het Organiserend Bedrijf of door derden tegen de 
Deelnemer kunnen worden ingesteld.  

Onder fraude wordt met name verstaan: het gebruik van procedures die mechanische deelname aan 
de Wedstrijd mogelijk maken. Dit is verboden. Overtreding van deze regels heeft als gevolg dat de 
Deelnemer definitief wordt uitgesloten. 

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke en onbeperkte aanvaarding van dit 
reglement in zijn geheel. Dit reglement kan gratis worden geraadpleegd en afgedrukt op de Website, 
op elk moment tijdens de duur van de Wedstrijd via een hyperlink op de website 
https://shiseido.be/nl/skincare-routine, en https://shiseido.be/fr/skincare-routine 

 

ARTIKEL 3: HOE DOE JE MEE  
 

Om te spelen worden de Deelnemers uitgenodigd om naar de Website te gaan en de instructies op te 
volgen. En vullen de verplichte velden op het inschrijfformulier in: voornaam, achternaam, land, en e-
mailadres, en gaan akkoord met het Wedstrijdreglement om mee te kunnen doen met de loterij. 
Deelnemers moeten ook de volgende vraag correct beantwoorden: In welk land is Shiseido opgericht? 

Deelnemers kunnen bovendien instemmen met het ontvangen van de Shiseido nieuwsbrief te 
ontvangen en hun geboortedatum op te geven, maar dit is optioneel. 
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Na afloop van de Wedstrijd zullen de Promotors de vijf (5) winnaars loten uit alle deelnemers die 
hebben voldaan aan het Wedstrijdreglement. 

Enige deelname waarbij onvolledige, verkeerde of valse informatie is gegeven, wordt nietig verklaard. 
De Promotors behouden zich het recht voor om persoonsgegevens van de winnaars te verifiëren. Elke 
valse verklaring resulteert automatisch tot diskwalificatie van de Deelnemer en/of winnaar. 

Er wordt slechts één prijs toegekend per winnaar. 

 
ARTIKEL 4: TE WINNEN PRIJZEN 
 
Elk van de vijf (5) winnaars krijgt een huidverzorgingsroutine aangeboden die is afgestemd op hun 
leeftijd (één routine per winnaar), uit de onderstaande bundels: 
 
• Onder de 35 jaar: Bundel met één (1) Ultimune Power Infusing Concentrate, 30 ml, met een waarde 
van €100 euro inclusief btw, één (1) Essential Energy Hydrating Cream, 30ml, met een waarde van 
€36 euro inclusief btw 
• 35 tot 45 jaar oud: Bundel met één (1) Ultimune Power Infusing Concentrate, 30 ml, met een waarde 
van €100 euro inclusief belastingen, één (1) Benefiance Wrinkle Smoothing Cream, 30ml, met een 
waarde van €54 euro inclusief belastingen 
• Ouder dan 45 jaar: Bundel met één (1) Ultimune Power Infusing Concentrate, 30 ml, met een waarde 
van €100 euro inclusief btw, één (1) Vital Perfection Lifting & Firming Cream, 30ml, met een waarde 
van €68 euro inclusief belastingen 
 
Elke prijs wordt persoonlijk aan de winnaar aangeboden en kan niet worden overgedragen of 
aangeboden aan derde partijen zonder instemming van de Promotors. 
 
Winnaars worden in de weken na afloop van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht van hun 
gewonnen prijs. Ze dienen hun gewonnen prijs te bevestigen door per e-mail hun postadres en 
telefoonnummer door te geven, binnen twee weken na het verstuurde mailtje waarin ze worden 
geïnformeerd over hun prijs.  
 
Zonder bericht van een winnaar binnen twee weken, verliest de winnaar aanspraak op zijn of haar 
prijs, zonder mogelijkheid op beroep. 
 
De prijs wordt per post verzonden naar het adres dat door de winnende deelnemer is aangegeven bij 
bevestiging van de overwinning per e-mail. Het wordt binnen 45 dagen na de datum van de validatie-
e-mail verzonden. Elke prijs die niet kan worden uitgereikt als gevolg van een fout of weglating in de 
gegevens van de Deelnemer, een wijziging in zijn of haar gegevens of om enige andere reden die kan 
worden toegeschreven aan de winnaar, of enige prijs die niet binnen het genoemde tijdsbestek kan 
worden geclaimd door de winnaar vanwege de post of vervoersdienst, of die wordt teruggestuurd naar 
de Promotors vanwege niet-bezorging, zal worden beschouwd als verloren en wordt niet opnieuw in 
de Wedstrijd geplaatst. De prijs kan niet op een later moment door de winnaar worden geclaimd.    
 
De Promotors kunnen, indien ze hiertoe worden gedwongen door omstandigheden buiten hun 
controle om, één (of meerdere) van de aangekondigde prijzen vervangen door een andere prijs van 
vergelijkbare waarde, en de Promotors zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor deze vervanging.  

In geen enkel geval kan er enige financiële vergoeding worden geclaimd voor de vervanging van de 
aangeboden prijs, die niet kan worden ingeleverd of omgeruild.    

De Promotors kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of verhandelen van de 
prijzen door de winnaars. 
 
 
ARTIKEL 5: CONTROLES EN VOORBEHOUD 
 
Het Organiserend Bedrijf houdt zich met name het recht voor om in geval van overmacht de Wedstrijd 
te bekorten, te verlengen, te schorsen, te wijzigen of te annuleren. Deze wijzigingen zullen echter 
vooraf met alle passende middelen worden meegedeeld. 
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Deelname aan de Wedstrijd houdt in dat Deelnemers op de hoogte zijn van de kenmerken en 
beperkingen van internet en deze accepteren. Het Organiserend Bedrijf kan derhalve niet 
aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in het internetnetwerk die de toegang tot en/of 
de goede werking van de Wedstrijd verhindert, met name als gevolg van boze opzet.  

Meer in het bijzonder kan het Organiserend Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enige 
materiële of immateriële schade die aan de Deelnemers wordt toegebracht, of die aan hun 
computerapparatuur en de daarin opgeslagen gegevens wordt toegebracht en de gevolgen die dit kan 
hebben voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten. 

Daarnaast kan het Organiserend Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld indien de gegevens met 
betrekking tot de inschrijving van een Deelnemer hem/haar om welke reden dan ook niet bereiken 
(bijvoorbeeld verbindingsproblemen met  internet om welke reden dan ook van de gebruiker, tijdelijke 
uitval van de servers om welke reden dan ook), of onleesbaar of onmogelijk te verwerken zijn 
(bijvoorbeeld als de deelnemer over onvoldoende hardware- of software beschikt voor inschrijving, 
enz.) 
 
Het Organiserend Bedrijf behoudt zich ook het recht voor om alle controles uit te voeren die het 
passend acht. 
 
Deelnames die niet overeenkomen met de bepalingen van dit reglement, worden niet in aanmerking 
genomen. 

In geval van een geschil kan een identiteitsbewijs worden gevraagd. Deelname aan de Wedstrijd is 
strikt persoonlijk. 

De winnaar geeft het Organiserend Bedrijf vooraf en zonder financiële tegenprestatie toestemming om 
zijn/haar naam, adres of afbeelding te gebruiken voor promotie- of reclamedoeleinden en deze te 
verspreiden op elk medium dat het geschikt acht. Deze optie is echter geen verplichting van het 
Organiserend Bedrijf. 

De namen en voornamen van de winnaars kunnen worden gepubliceerd op een van de websites die 
door het Organiserend Bedrijf worden beheerd. 
 
 
ARTIKEL 6 – DEELNAMEKOSTEN 
 
Deelname aan de wedstrijd is zonder verplichting tot aankoop.  
 
Sommige internetproviders bieden, gezien de huidige stand van zaken op het gebied van 
dienstverlening en technologie, een gratis of forfaitaire aansluiting aan internetgebruikers aan. Er 
wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke toegang tot de website, gratis of tegen een forfaitair 
bedrag, om aan de wedstrijd deel te nemen (zoals een kabelverbinding, ADSL of een speciale 
verbinding), geen aanleiding kan geven tot enige terugbetaling. Het abonnement op de diensten van 
de internetprovider is in dit geval door de internetgebruiker genomen voor zijn/haar internetgebruik in 
het algemeen. Het feit dat de deelnemer verbinding maakt met de website en deelneemt aan de 
Wedstrijd, kost hem/haar niets extra’s. 
 
 
ARTIKEL 7: AANVAARDING VAN HET REGLEMENT 
 
Deelname aan deze Wedstrijd impliceert volledige aanvaarding van dit reglement. Door deel te nemen 
aan de Wedstrijd erkennen de Deelnemers uitdrukkelijk dat zij dit reglement, zonder enig voorbehoud, 
hebben aanvaard. Toevoegingen, of in geval van overmacht, wijzigingen van dit reglement kunnen 
tijdens de Wedstrijd worden gepubliceerd.  
 
Ze zullen worden beschouwd als bijlagen van dit reglement. 
 
 
ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS 
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De persoonsgegevens van de Deelnemers worden door het Organiserend Bedrijf verzameld om de 
Wedstrijd te organiseren in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement en van het 
Privacybeleid. 

Het Organiserend Bedrijf kan ertoe worden gebracht om de persoonsgegevens van de Deelnemers 
door te geven aan partners die een contract hebben met het Organiserend Bedrijf en aan wie het 
Organiserend Bedrijf de uitvoering van taken voor de organisatie van de Wedstrijd toevertrouwt. Deze 
partners mogen de persoonsgegevens van de Deelnemers alleen verwerken in het kader van de 
specifieke taken die hen door het Organiserend Bedrijf zijn toevertrouwd. 

De persoonsgegevens van de Deelnemers worden bewaard tijdens een periode die niet langer is dan 
de periode die nodig is om de in dit artikel omschreven doelstellingen te verwezenlijken. 

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebben de 
Deelnemers recht op toegang tot, rectificatie van en verwijdering van hun persoonsgegevens die in 
het bezit zijn van het Organiserend Bedrijf. Deelnemers hebben ook het recht om zich om gegronde 
redenen te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Indien de Deelnemers echter 
besluiten bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, kunnen zij niet langer 
deelnemen aan de Wedstrijd. 

De Deelnemers kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met het 
Organiserend Bedrijf via dit formulier of per post op het volgende adres: 

BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 
Data Protection Officer 
56/A rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008, Parijs 
FRANKRIJK 
 
Om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemers te beschermen, zal hen 
worden gevraagd hun identiteit te bevestigen alvorens gevolg te geven aan een verzoek dat zij in 
overeenstemming met dit reglement indienen. Indien de Deelnemers een derde gemachtigd hebben 
om in hun naam en voor hun rekening een verzoek in te dienen, zal het Organiserend Bedrijf deze 
derde vragen om te bewijzen dat hij/zij de toestemming van de Deelnemers heeft verkregen om te 
handelen. 
 
ARTIKEL 9 – INTELLECTUEEL EIGENDOM 
 
De op de site gebruikte afbeeldingen, de weergegeven objecten, de genoemde handelsmerken en 
handelsnamen, de grafische, computer- en database-elementen waaruit de website bestaat, zijn het 
exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet worden ontleend, 
gereproduceerd, vertegenwoordigd of geëxploiteerd zonder hun schriftelijke toestemming, op straffe 
van burgerlijke- en/of strafrechtelijke vervolging. 
 
 
ARTIKEL 10 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
 
Dit reglement, de Wedstrijd en de Website zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering 
van collisieregels. 
 
Om in aanmerking te worden genomen, moeten alle geschillen met betrekking tot de Wedstrijd 
schriftelijk worden voorgelegd op het volgende adres: Beauté Prestige International - Département 
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Digital « The Age I Feel Prize Draw », 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Parijs, en niet later 
dan dertig (30) werkdagen na de uiterste deelnamedatum aan de Wedstrijd, zoals aangegeven in dit 
reglement. 
 
In geval van aanhoudende onenigheid over de toepassing of interpretatie van dit reglement, en bij 
gebrek aan een minnelijke overeenkomst, worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde 
rechtbanken. 
 


