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 WEDSTRIJD OP @TRUELOVE_SHOP.NL (INSTAGRAM ACCOUNT) 

Geassocieerd met de website WWW.TRUELOVE-SHOP.NL 

 

 

ARTIKEL 1 – ORGANISATOR EN DUUR VAN DE WEDSTRIJD 

 

SAS ABEILTON – Rue des Vignes 3 67240 Oberhoffen Sur Moder - France, SIRET 

90311474200013, vertegenwoordigd door mevrouw BAUER Noëlie, (hierna de 

"Organisator" genoemd) wenst een wedstrijd te organiseren waarvan de winnaars door 

loting worden aangewezen onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden. De wedstrijd 

vindt plaats van zaterdag 23 april 2022 tot zondag 22 mei 2022 om middernacht (datum 

en Franse verbindingstijd zijn authentiek) op het Instagram-platform. De voorwaarden voor 

het toekennen van de prijzen worden beschreven in artikel 6 van dit reglement. Deze 

operatie wordt niet gesponsord of georganiseerd door Instagram en Facebook, Instagram 

en Facebook wijzen alle aansprakelijkheid af in geval van geschillen met betrekking tot de 

wedstrijd. 

De wedstrijd wordt hierna aangeduid als “Win een Truelove harnas uit het Country Plus 

assortiment met Truelove-Shop” 

 

ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD 

 

2.1. De wedstrijd is gratis, zonder aankoopverplichting en voor iedereen toegankelijk. 

fysiek ouder dan 15 jaar, woonachtig in Nederland, Europees Frankrijk, de Europese Unie 

of Zwitserland, met uitzondering van alle personen die direct of indirect hebben 

deelgenomen aan de ontwikkeling van de wedstrijd. Elke minderjarige deelnemer moet: 

niettemin de voorafgaande toestemming verkrijgen van een van zijn ouders of zijn voogd 

Elke persoon die niet aan deze voorwaarden voldoet of weigert deze te rechtvaardigen, 

wordt uitgesloten van het spel en kan, in het geval van een overwinning, niet profiteren van 

zijn prijs. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit 

reglement, evenals de ter zake geldende Franse wet- en regelgeving. Evenzo wordt elke 

deelname waarbij het gebruik van bots wordt waargenomen (meerdere 

computerregistraties die automatisch en herhaaldelijk vanaf hetzelfde IP-adres worden 

gedaan) als ongeldig beschouwd en zal resulteren in de eliminatie van de deelnemer(s). 

 

2.2. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onherroepelijke en onvoorwaardelijke 

aanvaarding onderworpen aan de voorwaarden van dit reglement (hierna te noemen de 

"Rules”), beschikbaar op het Instagram-account @truelove_shop.nl in de openingspost van 

de competitie. 

 

2.3. De wedstrijd is beperkt tot één deelname per persoon. (Bijvoorbeeld, slechts één 

Instagram-account) Deelname aan de wedstrijd is strikt persoonlijk en nominatief. Er 

wordt slechts één prijs toegekend per aangewezen persoon winnen. 
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2.4. Het niet voldoen aan de voorwaarden voor deelname die hierin zijn opgenomen Regels 

leiden tot nietigheid van de deelname van de Deelnemer. 

 

2.5 Het spel is onderworpen aan de regels van de Franse wet die van toepassing zijn op 

spellen en competitie. Zodra de Winnaars zijn aangewezen, is het overnemen van de 

prijzen onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van de site www.truelove-

shop.nl voor de nacompetitie (verzending van de prijs, aanmaken van het klantaccount, 

enz. ). 

 

 

 

ARTIKEL 3 – PRINCIPE VAN DEELNAMEVOORWAARDEN WEDSTRIJD 

 

3.1 Deze game vindt exclusief plaats op het Instagram-platform en meer precies op het 

account “Truelove_Shop.nl”. Het Instagram-account “Truelove_Shop.nl” is beschikbaar op: 

https://www.instagram.com/truelove_shop.nl/  

 

3.2 Om te kunnen spelen, moet de deelnemer op het moment van de trekking en gedurende 

de hele duur van de wedstrijd (duur van de trekking inbegrepen), voldoen aan de 

onderstaande voorwaarden: 

- Heb een Instagram-account 

- Like/Like het wedstrijdbericht dat is gepubliceerd op het Instagram-account 

@truelove_shop.nl 

Let op: deze voorwaarden zijn verplicht. 

De winnaars worden willekeurig gekozen. 

 

3.3 Om zijn deelname te valideren, dient de Deelnemer de voorwaarden vermeld in punt 

3.2 te respecteren. Deze voorwaarden zijn de minimale voorwaarden om deel te kunnen 

nemen en te proberen een prijs te winnen. 

 

De Organisator behoudt zich het recht voor om te controleren of de 

deelnamevoorwaarden: vervuld tijdens de loting. 

Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, wordt deelname niet in aanmerking 

genomen. Er kunnen geen klachten worden aanvaard. 

 

 

https://www.instagram.com/truelove_shop.nl/
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ARTIKEL 4 – AANWIJZING VAN WINNAARS 

 

4.1 De Organisator wijst de winnaars door middel van loting aan uit alle mensen die zich 

hebben aangemeld en een correct antwoord hebben gegeven. Er wordt geloot op 22 mei 

2022 in aanwezigheid van de Organisator en een getuige. Per winnaar wordt slechts één 

prijs uitgereikt (dezelfde achternaam, dezelfde voornaam, hetzelfde adres en/of mobiel 

telefoonnummer en/of Instagram-account en/of e-mailadres). 

De bekendmaking van de winnaars zal het onderwerp zijn van een Instagram-bericht op 

@truelove_shop.nl tussen 23 mei 2022 en 29 mei 2022 

 

 

ARTIKEL 5 – PRIJZEN 

 

5.1 Prijstrekkingsprijzen zijn als volgt: 

 

Twee prijzen te winnen, slechts één prijs per winnaar: 

 

5.1.1 

 1 x Truelove harnas uit het Country Plus assortiment (standaard, Flower of Camouflage) 

Prijsklasse: tussen € 31,80 inclusief btw (maat S) tot € 41,40 inclusief btw (maat XL) 

Thuisbezorgd onder handtekening: € 12,00 inclusief btw 

5.1.2 

1 x Truelove harnas uit het Country Plus assortiment (standaard, Flower of Camouflage) 

Prijsklasse: tussen € 31,80 inclusief btw (maat S) tot € 41,40 inclusief btw (maat XL) 

Thuisbezorgd onder handtekening: € 12,00 inclusief btw 

 

Het kavel dient gekozen te worden op de website behorende bij @truelove_shop.nl, 

namelijk www.truelove-shop.nl uit het assortiment Country Plus, Country Plus Flower, 

Country Plus Camouflage 
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ARTIKEL 6 – LEVERING VAN AWARDS EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN AWARDS 

 

6.1 De organisator van de wedstrijd neemt alleen contact op met de getrokken winnaars 

via Instagram instant messaging en zal hen informeren over hun schenking en de hoe u er 

toegang toe krijgt. Deze voorwaarden zullen hieronder worden toegelicht. Elk bericht wordt 

niet verzonden naar deelnemers die niet hebben gewonnen, alleen de winnaars tussen 23 

mei 2022 en 29 mei 2022 zal contact worden opgenomen met de winnaars. De winnaars 

moeten binnen zeven (7) dagen na verzending van het bericht via Instagram-berichten 

reageren. 

De kavels worden alleen per vervoerder geleverd, er kan geen afhaling plaatsvinden op het 

hoofdkantoor van het bedrijf. 

De deelnemer wordt uitgenodigd om een klantaccount aan te maken op de website 

www.truelove-shop.nl en zijn e-mailadres door te geven waarmee zijn klantaccount is 

aangemaakt. Het klantenaccount van de deelnemer moet alle informatie bevatten die 

nodig is om het pakket te verzenden (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, gsm-

nummer en andere gevraagde informatie). De informatie moet exact zijn. 

 

Zonder een reactie van de winnaar binnen zeven (7) dagen na verzending van het bericht, 

wordt hij zijn prijs ontnomen en kan hij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, 

schenking of compensatie. In dit geval zullen de prijzen worden toegekend aan een 

aangewezen vervanger tijdens de trekking van de betreffende sessie. 

 

6.2 De winnaars dienen zich aan deze regels te houden. Als zou blijken dat ze niet voldoen 

aan de criteria van deze regels, zal hun prijs niet aan hen worden toegekend en zal worden 

verworven door de Organisator. Daartoe autoriseren deelnemers alle verificaties met 

betrekking tot hun identiteit, leeftijd, contactgegevens of loyaliteit en oprechtheid van hun 

deelname. Elke valse verklaring, aanduiding van identiteit of vals postadres brengt de 

onmiddellijke eliminatie van de deelnemer en de overname met zich mee van de kavel door 

de Organisator. 

 

6.3 Bovendien, als het voor de Organisator onmogelijk is om de winnaars de gewonnen 

prijs, wat de oorzaak ook is, de Organisator behoudt zich het recht voor ter vervanging van 

een schenking van gelijkwaardige waarde, waarmee alle deelnemers instemmen. 

 

6.4 De prijs is eenmalig geldig, niet cumuleerbaar met andere lopende acties en kan niet 

worden gerestitueerd. De prijs wordt geaccepteerd zoals geadverteerd. Het mag niet 

worden ingewisseld voor hun waarde in contanten of voor welk eigendom of welke dienst 

dan ook, noch worden teruggenomen, noch het voorwerp uitmaken van een vergoeding of 

een financieel equivalent. De doorverkoop of overdracht van de kavels, op welke manier 

dan ook, is strikt verboden. 
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6.5 De levering van prijzen vindt slechts op één manier plaats: 

De prijzen worden rechtstreeks naar het door de . opgegeven postadres gestuurd 

winnaars. Voor thuisbezorging wordt door de Organisator de vervoerder aangewezen. 

Tijdens de bezorgpoging door de vervoerder en in het geval van onbeschikbaarheid voor 

thuisbezorging, zal het pakket worden omgeleid naar een relaispunt, in overeenstemming 

met de algemene verkoopvoorwaarden aanwezig op www.truelove-shop.nl en in 

overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden van de vervoerder. Er wordt 

door de Organisator geen ondersteuning (financieel, compensatie, korting, enz.) verleend 

voor het recupereren van het pakket. 

 

6.6 De Organisator behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor het toekennen 

van prijzen te wijzigen volgens de gezondheidsbeperkingen die van kracht zijn op het 

moment van de wedstrijd. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd 

te annuleren door: geval van gezondheidscrisis in verband met SARS-COV-19. 

 

 

 

ARTIKEL 7 – GRATIS DEELNAME 

 

De wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Met de onderstaande elementen 

moet rekening worden gehouden met betrekking tot de voorwaarden en limieten van vrije 

toegang. 

 

7.1 Het verzenden van een Instagram-bericht, het aanmaken of bijhouden van een 

Instagram-account, de internetverbindingen (Wifi, 4G, 5G, enz.) die inherent zijn, die gratis 

of vast plaatsvinden (zoals in het bijzonder verbinding via kabel, ADSL of gespecialiseerde 

link) kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling voor zover het abonnement op de 

diensten van de toegangsprovider wordt aangegaan namens de internetgebruiker en voor 

zijn gebruik van internet in het algemeen. 

 

7.2 Zoals hierboven vermeld, wordt de verzending van het pakket gevraagd voor 

thuisbezorging. Tijdens de bezorgpoging door de vervoerder en in het geval van 

onbeschikbaarheid voor thuisbezorging, zal het pakket worden omgeleid naar een 

relaispunt, in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden aanwezig op 

www.truelove-shop.nl en in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden van 

de vervoerder. Er wordt door de Organisator geen ondersteuning (financieel, compensatie, 

korting, enz.) verleend voor het recupereren van het pakket. De Deelnemer zal op eigen 

gelegenheid moeten reizen om zijn pakket op te halen. Zodra het pakket in handen is van 

de deelnemer, nemen de algemene verkoopvoorwaarden van www.truelove-shop.nl over. 
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7.3 De Winnaar moet de maatgidsen raadplegen voor de keuze van zijn harnas. Zodra het 

harnas is afgeleverd, nemen de Algemene Voorwaarden van www.truelove-shop.nl over. 

Dit betekent dat in het geval van een maatfout een retour kan worden ondersteund. 

Desalniettemin behoudt de Organisator zich bij meerdere retouraanvragen het recht voor 

om de retourkosten niet meer te vergoeden. De maatgidsen worden inderdaad 

beschikbaar gesteld om een geschikte maat te kiezen voordat de verzending van het kavel 

wordt aangevraagd. 

 

 

ARTIKEL 8 - GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS VAN DEELNEMERS 

 

 

8.1 In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, 

mogen deelnemers in de wedstrijd profiteren van de Organisator, een recht op toegang, 

rectificatie (d.w.z. aanvullen, bijwerken en blokkeren) en verwijdering van hun 

persoonsgegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een eenvoudig schriftelijk 

verzoek aan: het postadres vermeld in artikel 12 van dit reglement, of per e-mail aan 

contact@truelove-shop.nl 

 

8.2 Persoonlijke gegevens van deelnemers worden verzameld door de Organisator 

uitsluitend voor doeleinden van toezicht op de wedstrijd, en zijn essentieel om deel te 

nemen naar deze. De Organisator verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de gegevens 

te respecteren en deze op verzoek van de deelnemer verwijderen, de duur van de bewaring 

van de gegevens is onderworpen aan de geldende Franse wetgeving. 

8.3 De winnaar machtigt de Organisator om zijn contactgegevens (naam, voornaam) te 

gebruiken voor reclame- of public relations-doeleinden, op welke drager dan ook, zonder 

dat dit enige vergoeding, recht of voordeel oplevert, anders dan de toewijzing van zijn lot. 

Daarnaast mag de Organisator de naam van het Instagram-account van de deelnemer die 

heeft gewonnen gebruiken om de winnaars bekend te maken op zijn Instagram-account. 

 

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID 

 

 

9.1 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om 

contact op te nemen met elke winnaar. De Organisator kan evenmin verantwoordelijk 

worden gehouden. eventuele fouten in de naam, adres en/of contactgegevens 

gecommuniceerd door de mensen die hebben deelgenomen aan de wedstrijd. Anderszins, 

de wedstrijdorganisator wijst alle verantwoordelijkheid af voor incidenten die: kunnen 

ontstaan tijdens het genieten van de toegekende prijs en/of het gebruik ervan en/of de 

gevolgen daarvan, in het bijzonder het genot van een kavel door een minderjarige, die blijft 

onder de volledige en volledige verantwoordelijkheid van een persoon met het ouderlijk 

gezag. 
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9.2 De Organisator behoudt zich het recht voor, indien de omstandigheden dit vereisen, in 
te korten, de wedstrijd verlengen, wijzigen, onderbreken, uitstellen of annuleren, zonder dat 
haar aansprakelijkheid is aangegaan. Eventuele wijzigingen zijn echter onderhevig aan: 
wijziging die op de site zal worden geplaatst en gratis naar iedereen wordt verzonden 
schriftelijk een claim hebben ingediend in overeenstemming met de bepalingen van: sectie 
10 hieronder. 

 
9.3 De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een storing het verhinderen 
van de toegang tot en/of het goede verloop van de wedstrijd, met name door: kwaadwillige 
handelingen van buitenaf. Het gebruik van robots of een ander proces vergelijkbaar 
toestaan van deelname aan de wedstrijd mechanisch of anderszins is verboden, de 
overtreding van deze regel leidt tot de definitieve eliminatie van de directeur en/of 
gebruiker. De Organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren indien: blijkt 
dat er fraude heeft plaatsgevonden in welke vorm dan ook, in het bijzonder elektronisch in 
het kader van deelname aan de wedstrijd of de het bepalen van de winnaars. Het behoudt 
zich in dit geval het recht voor om niet prijzen toewijzen aan fraudeurs en/of een 
rechtszaak aanspannen bevoegde de auteurs van deze fraude. 

 

9.4 De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een storing van een door de 
Deelnemer opgegeven e-mailadres, voor welk onderwerp dan ook: verzoek om informatie, 
klacht, toezending van de prijs, etc. Bij het niet ontvangen van een e-mail van de Deelnemer 
aan de Organisator of in het geval van het niet ontvangen van een e-mail van de 
Organisator aan de Deelnemer, is het de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om alle 
parameters te controleren met betrekking tot zijn internetverbinding (Wifi, operator, enz…), 
tot zijn uitrusting (computer, telefoon, tablet, enz…) en zijn instellingen (mailservers, spam, 
browsers, enz…) 

 

9.5 – Deelname aan het Spel impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en 
limieten van het internetnetwerk, in het bijzonder met betrekking tot technische prestaties, 
responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, risico's van 
onderbreking, de risico's verbonden aan de verbinding, de gebrek aan bescherming van 
bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering en de risico's van besmetting door 
mogelijke virussen die op het netwerk circuleren. De Organisator kan in het bijzonder niet 
aansprakelijk worden gesteld voor storingen die van invloed kunnen zijn op het 
internetnetwerk, voor enig configuratieprobleem of probleem met betrekking tot een 
bepaalde browser. Als zodanig verbinden de deelnemers zich ertoe de geldende wetten 
na te leven. De Organisator garandeert niet dat Instagram ononderbroken toegankelijk is, 
dat de site werkt en geen computerfouten of defecten bevat. De Organisator kan op grond 
hiervan niet aansprakelijk worden gesteld. De Organisator kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor de technische storingen van de Wedstrijd, als de deelnemers niet 
in staat zouden zijn om verbinding te maken met Instagram of om te spelen, als de 
gegevens met betrekking tot de registratie niet zouden bereiken om een reden die niet aan 
de Organisator te wijten is, onleesbaar of onmogelijk te behandelen of in geval van 
problemen met de routering van de elektronische post. Deelnemers kunnen ter zake geen 
aanspraak maken op enige vergoeding. Deelname aan het Spel is uitsluitend de 
verantwoordelijkheid van de deelnemers. 
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9.6 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, materieel of 
immaterieel, die in het bijzonder wordt veroorzaakt aan deelnemers, aan 
computerapparatuur en de daarin opgeslagen gegevens, of voor enige directe of indirecte 
gevolgen die kunnen voortvloeien uit hun persoonlijke, professionele of commerciële 
activiteit . 

 

9.7 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, 
diefstallen, schade aan post, onleesbaarheid van postzegels door postdiensten. Evenmin 
kan zij aansprakelijk worden gesteld en kan er geen verhaal tegen haar worden ingesteld 
in geval van gebeurtenissen die de kenmerken van overmacht vertonen (stakingen, slecht 
weer, enz.), toevallige gebeurtenissen of acties van een derde, in het bijzonder beroving 
gedeeltelijk of volledig de deelnemers van de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
wedstrijd en/of de winnaars van het voordeel van hun winst. 

 

9.8 Evenzo kunnen de Organisator, evenals zijn dienstverleners en partners, niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of de diefstal van de prijzen door de 
begunstigden zodra de winnaars ze in bezit hebben genomen. Eventuele extra kosten die 
nodig zijn om de prijzen in bezit te nemen, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de 
winnaars, zonder dat zij enige vergoeding kunnen vragen van de Organisator of van de 
dienstverleners of partners. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden 
voor enige onmogelijkheid waardoor de winnaars niet van de prijs kunnen profiteren. 

 

ARTIKEL 10 – TOEGANKELIJKHEID VAN DE REGELS 

 
10.1 De regels zijn vrij te raadplegen op het Instagram-account van “truelove_shop.nl” te 
allen tijde of gratis verzonden door de Organisator op eenvoudig verzoek per e-mail naar 
contact@truelove-shop.nl, of schriftelijk van een deelnemer door te schrijven naar het 
postadres van de wedstrijd dat zichtbaar is in artikel 11 van dit reglement. De deelnemer 
die vergoeding van portokosten met betrekking tot deze claim wenst te verkrijgen, moet 
dit in zijn aanvraag specificeren (vergoeding op basis van het geldende lage posttarief). 

 
ARTIKEL 11 – POSTADRES VAN DE WEDSTRIJD 

 
11.1 Elke claim voor vergoeding in overeenstemming met clausule 10 of enige andere 
betwisting met betrekking tot de wedstrijd, moet worden ingediend per e-mail naar 
contact@truelove-shop.nl, of naar het postadres van de corresponderende postontvanger 
die hieronder wordt vermeld: SAS ABEILTON – 3 RUE DES VIGNES – 67240 OBERHOFFEN 
SUR MODER – FRANKRIJK 

 
ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT 

 

12.1 De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud dat het loutere feit van deelname aan 
deze wedstrijd hen onderwerpt aan de Franse wetgeving. Elk geschil moet uiterlijk op 30 
juni 2022 om 12.00 uur per e-mail of naar het adres vermeld in artikel 11 worden verzonden 
(stempel authentiek postkantoor). 


