Algemene Voorwaarden AVEVE BROODBAKPAKKET TM 2018
ARTIKEL 1 – ORGANISATIE
1.1 AVEVE nv, afdeling Retail, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 84
(hierna AVEVE) en met als ondernemingsnummer BE 0403.552.464 organiseert een actie onder de benaming
“BROOD-BAKPAKKET TM” (hierna de Actie) op de Website met domeinnaam http://www.avevewinkels.be (hierna
de Website) vanaf 26/09/2018 tot en met 08/10/2018 of zolang de voorraad strekt (hierna de Duurtijd). Deze
Actie is enkel geldig bij AVEVE in België.
1.2 De algemene voorwaarden worden aan de Klant gecommuniceerd vóór de registratie en reservatie van het
BROODBAKPAKKET TM en zijn ten allen tijde raadpleegbaar op de Website.

ARTIKEL 2 – ACTIE
2.1 De Actie omvat de reservering en aankoop van :
- 1 PHILIPS-broodbakmachine (type : HD9015/30 – met 12 programma’s, voor broden van 750 g tot 1 kg, 3
bruiningsniveaus, activeringstimer van 13 uur – EAN : 8710103601784)
- 1 retro katoenen ovenwant in 1 stuk met 2 ‘handposities’ (130 g – polyester filling – 67 L x 17 B cm)
- 1 metalen rooster in afgeronde chroom (Æ 25cm)
- 1 verpakking bloem (AVEVE All-in-broodmix volkoren – 500 g – EAN : 5411866959251)
Dat alles zit verpakt in een stijlvolle geschenkdoos (afmetingen : 43,9 L x 34,2 B x 45,4 H cm).
2.2 Het BROODBAKPAKKET TM wordt aangeboden aan een totale aankoopprijs van 64,95 EUR - BTW inbegrepen. De aankoopprijs wordt betaald bij afhaling.

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE ACTIE
3.1 De deelnemende klant (hierna Klant) is de fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en
die op het op de Website voorziene registratieformulier minstens volgende gegevens invult: zijn/haar naam,
voornaam, straat, huisnummer, postcode, e-mailadres en AVEVE-winkel in België voor afhaling.
3.2 Indien de Klant niet de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de reservering, dient deze
de voorafgaande, expliciete toestemming te bekomen van zijn/haar ouder of voogd. AVEVE is gerechtigd deze
toestemming ten allen tijde op te vragen.
3.3 Deelname aan de Actie impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud
van de algemene voorwaarden van deze Actie evenals de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van
AVEVE zoals raadpleegbaar op de Website, welke op de Website zijn vermeld: www.avevewinkels.be.
3.4 Bij de registratie en reservering verklaart de Klant het BROODBAKPAKKET TM te zullen kopen en de prijs van
64,95 EURO BTW inbegrepen te zullen betalen bij afhaling in het door Klant aangegeven winkelpunt van AVEVE.
3.5 Deelname aan de Actie is pas geldig op voorwaarde dat bij de registratie alle door AVEVE gevraagde
gegevens correct en volledig zijn meegedeeld. Onvolledige registraties, registraties die fouten bevatten, dan wel
nagemaakt of vervalst zijn, worden uitgesloten van bestelling van het BROODBAKPAKKET TM. Iedere deelname
aan de Actie via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan via de door AVEVE voorziene registratiepagina
op de Website is uitgesloten.
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3.6 Vervolgens ontvangt de Klant een e-mail die nodig is voor de afhaling en betaling van het BROODBAKPAKKET TM. Deze e-mail dient te worden voorgelegd bij afhaling in het bij de registratie gekozen winkelpunt. De
Klant ontvangt nog een bijkomende e-mail ter herinnering, drie dagen voorafgaand aan de afhaling.
3.7 Mogelijkheid tot afhaling van het BROODBAKPAKKET TM wordt enkel verzekerd tijdens de daarvoor
voorziene data, hetzij op 26/10/2018 en 27/10/2018, tijdens dewelke de voorraad overeenkomstig de bestellingen gegarandeerd is.

ARTIKEL 4 – OVERMACHT
AVEVE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige tekortkoming, laattijdigheid of gebrek in de
uitvoering van de Actie indien dergelijke tekortkoming, laattijdigheid of gebrek te wijten is aan omstandigheden
buiten diens controle, daarin inbegrepen, doch niet beperkt tot, ingrijpen van de overheid, natuurrampen,
stroom- en netwerkpannes, computerhacking, oorlogen, sociale onlusten en oproer, contractbreuk met derden
of welke andere reden dan ook die buiten de wil en controle van AVEVE valt.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van AVEVE voor gebeurlijke schade door haar toedoen is in alle omstandigheden beperkt
tot de rechtstreekse schade waarvan bewezen is dat ze is ontstaan door haar zware fout of zware nalatigheid of
door opzet. AVEVE is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, hierin inbegrepen, maar niet
uitsluitend, omzetverlies, boetes, schade aan derden… Haar aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de
aankoopprijs van het BROODBAKPAKKET TM.

ARTIKEL 6 – PRIVACY
6.1 Bij de registratie op de Website en deelname aan de Actie deelt de Klant aan AVEVE persoonsgegevens mee.
Eenieder die zich registreert op de website en deelneemt aan de Actie, stemt er mee in dat zijn/haar
persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de deelname aan de Actie. De gegevens worden
gebruikt om de klant te contacteren voor de afhaling en betaling van het BROODBAKPAKKET TM. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsmede
de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. De Privacy-verklaring, zoals te raadplegen
op de Website van AVEVE is van toepassing.
6.2 De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn AVEVE nv, afdeling Retail,
Aarschotsesteenweg 84, 3012 Leuven en SPLEND-it ID! BVBA, Pastorijstraat 6, 2580 Grasheide (Putte).
6.3 De Klant die toestemming heeft verleend via de daartoe voorziene vakjes op de registratiebladzijde met
vermeldingen ”Ik wens me in te schrijven om de elektronische nieuwsbrief van AVEVE te ontvangen”, zal de
AVEVE Nieuwsbrief en andere commerciële communicaties van AVEVE ontvangen. In dit geval worden de
persoons-gegevens van de klant louter gebruikt om de nieuwsbrieven te verzenden en om de dienstverlening
van AVEVE te verbeteren. Bijvoorbeeld voor analyses om de communicatie beter af te stemmen op de Klant
zijn/haar vragen en interesses. De Klant kan zich ten allen tijde kosteloos verzetten tegen dergelijk gebruik van
zijn/haar persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan het adres
dat daartoe in de nieuwsbrief of andere communicaties van AVEVE vermeld staat.
6.4 Iedere Klant beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar
persoonsgegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail (info@avevewinkels.be of info@
boxandgo.eu) of een brief te richten aan AVEVE nv, afdeling Retail, p/a Aarschotsesteenweg 80/001, 3012 Wilsele
of BOX&GO, p/a SPLEND-it ID! BVBA, Pastorijstraat 6, 2580 Grasheide (Putte). AVEVE kan evenwel niet
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aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke tekortkomingen in de communicatie met de Klant indien laatstgenoemde zijn recht van verbetering van persoonsgegevens niet heeft uitgeoefend.
Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en er niet gereageerd wordt op een verzoek, heeft de Klant het recht
om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar de Klant gewoonlijk verblijft.
Voor Belgische klanten is dit de Belgische Autoriteit voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

ARTIKEL 7 – WETGEVING EN RECHTBANK
Huidige algemene voorwaarden, alsook het verloop van de Actie zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de
uitvoering, de naleving en de interpretatie van de huidige algemene voorwaarden zijn de Rechtbanken van
Leuven. De Klant verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met
betrekking tot huidige algemene voorwaarden eerst een minnelijke schikking na te streven in overleg met AVEVE
alvorens een gerechtelijke procedure te starten.
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