
 

 

SESVanderHave Nederland: wedstrijd fleece-truien  

 
Er is een aankoop van minimaal 4 SESVanderHave Units suikerbietenzaad (in het jaar 2022) nodig om deel te 
nemen of te winnen. Deze wedstrijd gaat uit van SESVanderHave Nederland B.V.. Deze wedstrijd is niet 
uitgegeven, gesponsord, goedgekeurd of beheerd door een derde partij, zoals Facebook, de Cosun Beet 
Company, ... 
 
1. Deelname: Deze Campagne staat open voor iedereen die minimaal 4 Units van SESVanderHave B.V. heeft 
aangekocht in het jaar 2022 en gevestigd is in Nederland. 
 
2. Overeenkomst met het Reglement: Door deel te nemen, stemt de Deelnemer ("U") ermee in volledig en 
onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan dit Reglement, en U verklaart en garandeert dat U voldoet aan de 
vereisten om in aanmerking te komen. Daarnaast stemt U ermee in de beslissingen van SESVanderHave 
Nederland B.V. als definitief en bindend te accepteren voor zover deze betrekking hebben op de inhoud van 
deze Actie. 
 
3. Looptijd van de actie: Inzendingen worden geaccepteerd vanaf dinsdag 14 februari 2023 tot en met 
vrijdag 14 april 2023 om middernacht (CEST). De winnaars worden op vrijdag 5 mei 2023 bekendgemaakt. 
 
4. Hoe deel te nemen: Deelname aan de actie doet u door 4 originele SESVanderHave certificaat-labels te 
verzamelen, op het deelname-formulier te kleven en deze per post of digitaal door te sturen aan: 

Wim Zandvoort 
SESVanderHave Nederland B.V. 
Van der Haveweg 2 
NL - 4411 RB Rilland 
contactNL@sesvanderhave.com  

Inzendingen die onvolledig zijn of niet voldoen aan de regels of specificaties, kunnen naar eigen goeddunken 
van SESVanderHave B.V. worden gediskwalificeerd. U mag slechts éénmaal deelnemen. U moet de 
gevraagde informatie verstrekken. U mag niet vaker deelnemen dan aangegeven door meerdere e-
mailadressen, identiteiten of apparaten te gebruiken in een poging om de regels te omzeilen. Als u 
frauduleuze methoden gebruikt of op andere wijze probeert de regels te omzeilen, kan uw inzending naar 
eigen goeddunken van SESVanderHave B.V. van deelname worden uitgesloten. SESVanderHave B.V. is niet 
verplicht om een specifiek product te publiceren of te gebruiken en kan op elk moment beslissen om een 
inzending voor deze wedstrijd te verwijderen, zonder kennisgeving of rechtvaardiging. De eerste 100 
ontvangen inzendingen krijgen de prijs. 
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5. Prijzen: De Winnaar(s) van de Actie (de "Winnaar") ontvangen een fleece-trui van SESVanderHave.  
De details van de prijs zullen uitsluitend bepaald worden door SESVanderHave B.V.. Vervanging door contant 
geld of een andere prijs is niet toegestaan, tenzij naar goeddunken van SESVanderHave B.V.. De prijs is niet 
overdraagbaar. Alle kosten in verband met de prijs, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle federale, 
regionale en/of lokale belastingen, zijn uitsluitend voor rekening van de Winnaar. Vervanging van de prijs of 
overdracht van de prijs aan anderen of een verzoek om de tegenwaarde in geld door de Winnaar is niet 
toegestaan. Het aanvaarden van de prijs betekent toestemming voor SESVanderHave B.V. om de naam, 
gelijkenis en inzending (ingezonden foto) van de Winnaar te gebruiken voor reclamedoeleinden zonder 
verdere vergoeding, tenzij dit bij wet verboden is. 
 
6. Kans: Enkel de eerste 100 inzendingen komen in aanmerking om de prijs te ontvangen. 
 
7. Selectie en kennisgeving van de winnaar: De eerste 100 inzendingen die zowel digitaal als per post 
ontvangen worden op bovengenoemde adressen, worden automatisch geselecteerd als winnaar van de 
wedstrijd. SESVanderHave B.V. is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van berichten door de Winnaar 
als gevolg van spam, junk e-mail of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken van onjuiste of 
anderszins niet functionerende contactgegevens door de Winnaar. Indien de Winnaar niet kan worden 
gecontacteerd, niet in aanmerking komt, de prijs niet opeist binnen 30 dagen na het versturen van het bericht 
over de prijs, of nalaat tijdig een ingevulde en ondertekende verklaring en afstandsverklaring te retourneren, 
kan de prijs komen te vervallen en een andere Winnaar worden gekozen. De ontvangst door de Winnaar van 
de prijs die in deze Actie wordt aangeboden, is afhankelijk van de naleving van alle federale, staats- en lokale 
wetten en regelgevingen. 
De prijs zal worden overhandigd door Wim Zandvoort, Sales Manager Nederland, tijdens de Open Velddagen 
waaraan SESVanderHave deelneemt deze zomer. 
 
OVERTREDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS DOOR DE WINNAAR (uitsluitend naar goeddunken van 
SESVanderHave B.V.) zal ertoe leiden dat de WINNAAR ONGELDIG wordt verklaard als WINNAAR van de 
actie, EN ALLE VOORBEHOUDEN als WINNAAR WORDEN ONMIDDELLIJK BEËINDIGD. 
 
8. Door u verleende rechten: Door deel te nemen aan deze wedstrijd, begrijpt u en stemt u ermee in dat 
SESVanderHave B.V., iedereen die handelt namens SESVanderHave B.V., en SESVanderHave B.V. 
licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, hebben het recht, voor zover wettelijk toegestaan, om uw 
inzending, naam, portret en uitspraken over de campagne voor nieuws-, publiciteits-, informatie-, reclame-, 
public relations- en promotiedoeleinden af te drukken, te publiceren, uit te zenden, te distribueren en te 
gebruiken in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld, eeuwigdurend en 
overal ter wereld, zonder enige verdere vergoeding, aankondiging, beoordeling of toestemming. 



 

 

Door deze inhoud in te voeren, verklaart en garandeert u dat uw inzending een origineel werk van 
auteurschap is, en geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van 
derden. Als uw inzending inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een andere partij, wordt u 
gediskwalificeerd, zulks uitsluitend ter beoordeling van SESVanderHave B.V.. Als wordt beweerd dat de 
inhoud van uw inzending inbreuk maakt op de eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van een 
derde partij, zult u zich, op eigen kosten, verdedigen tegen of schikken in dergelijke claims. U zult 
SESVanderHave B.V. vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen van en tegen elke rechtszaak, procedure, 
aanspraak, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven die SESVanderHave B.V. kan oplopen, 
lijden, of die zij moet betalen als gevolg van een dergelijke inbreuk of vermeende inbreuk op het recht van 
een derde partij. 
 
9. Algemene voorwaarden: SESVanderHave B.V. behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de 
Actie te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten indien een virus, bug, niet-geautoriseerde 
menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaak buiten de controle van SESVanderHave B.V. de 
administratie, veiligheid, eerlijkheid of het goede verloop van de Actie aantast of beïnvloedt. In een dergelijk 
geval kan SESVanderHave B.V. de Winnaar kiezen uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn 
ontvangen voorafgaand aan en/of (indien van toepassing) volgend op de door SESVanderHave B.V. 
ondernomen actie. SESVanderHave B.V. behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een 
persoon te diskwalificeren die het deelnameproces of de werking van de Actie of website manipuleert of 
probeert te manipuleren, of die deze Algemene Voorwaarden schendt. SESVanderHave B.V. heeft het recht, 
naar eigen goeddunken en om de integriteit van de Actie te handhaven, om stemmen om welke reden dan 
ook te annuleren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: meerdere inzendingen van dezelfde gebruiker 
vanaf verschillende IP-adressen; meerdere inzendingen vanaf dezelfde computer die de regels van de Actie 
overschrijden; of het gebruik van bots, macro's, scripts of andere technische middelen om deel te nemen. 
Elke poging van een deelnemer om opzettelijk een website te beschadigen of de legitieme werking van de 
Actie te ondermijnen, kan een overtreding zijn van straf- en civielrechtelijke wetten. Indien een dergelijke 
poging wordt ondernomen, behoudt SESVanderHave B.V. zich het recht voor om schadevergoeding te eisen 
in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan. 
 
10. Beperking van aansprakelijkheid: Door deel te nemen gaat U ermee akkoord SESVanderHave N.V. vrij te 
stellen en schadeloos te stellen /en haar dochterondernemingen, filialen, reclame- en promotiebureaus, 
partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en 
directeuren vrij te stellen van enige aansprakelijkheid, ziekte, verwonding, dood, verlies, rechtszaak, claim of 
schade die kan ontstaan, direct of indirect, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid, uit: (i) de deelname van 
de deelnemer aan de Actie en/of zijn/haar aanvaarding, bezit, gebruik of misbruik van een prijs of een deel 
daarvan; (ii) technische storingen van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet 
goed werken van een computer, kabel, netwerk, hardware of software, of andere mechanische apparatuur; 



 

 

(iii) de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van enige transmissie-, telefoon- of internetdienst; (iv) 
onbevoegde menselijke tussenkomst in enig deel van het inschrijvingsproces of de Actie; (v) elektronische of 
menselijke fouten in de administratie van de Actie of de verwerking van de inschrijvingen. 
 
11. GESCHILLEN: DEZE ACTIE VALT ONDER DE NEDERLANDSE WETGEVING. Als voorwaarde voor 
deelname aan deze Actie stemt de deelnemer ermee in dat alle geschillen die niet tussen de partijen kunnen 
worden opgelost, en oorzaken van acties die voortvloeien uit of verband houden met deze Actie, individueel 
zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie, uitsluitend voor een 
bevoegde rechtbank in Nederland. Verder zal de deelnemer in een dergelijk geschil onder geen enkele 
omstandigheid zijn toegestaan een schadevergoeding te verkrijgen voor, en doet hierbij afstand van alle 
rechten op, punitieve, incidentele of gevolgschade, inclusief redelijke advocaatkosten, anders dan de 
werkelijke contante uitgaven van deelnemer (d.w.z. kosten in verband met deelname aan deze Actie). 
Deelnemer doet verder afstand van alle rechten op vermenigvuldiging of verhoging van de 
schadevergoeding. 
 
12. Privacy Policy: Uw gegevens werden verkregen bij het invullen van het deelnameformulier voor deze 
actie. Als bestaande klant, ontvangt u de mogelijkheid om op deze wedstrijd in te tekenen, die rechtstreeks 
gelinkt is aan uw aankoop.  
U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor 
direct marketing doeleinden en/of tegen de ontvangst van specifieke of alle soorten marketing informatie.  
Informatie die bij een inschrijving wordt ingediend, is onderworpen aan het Privacybeleid dat wordt vermeld 
op de website van SESVanderHave B.V..  
Bezwaren kunnen worden gericht aan: SESVANDERHAVE N.V., ter attentie van de Afdeling Marketing, 
Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIË, of info@SESVANDERHAVE.com. 
 
13. Sponsor: De sponsor van deze actie is SESVanderHave Nederland B.V.. 
 
14. Door deel te nemen aan de wedstrijd, heeft de Deelnemer alle Officiële Regels met betrekking tot deze 
wedstrijd uitdrukkelijk doorgenomen, aanvaard en goedgekeurd. 
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