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1. Algemene bepalingen
1.1. De voorwaarden van deze Actie (hierna de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de
promotieactie voor het merk Coraya die wordt georganiseerd door Alliance Océane &
Charcutière, met maatschappelijke zetel te 57 boulevard Démorieux, 72100 Le Mans,
ingeschreven in het RCS van Le Mans onder het nummer 444 694 962. Deze voorwaarden
kunnen ook geraadpleegd worden op de website www.coraya.be.
1.2. Door aan deze Actie deel te nemen, verbinden de deelnemers zich ertoe zich aan de
Actievoorwaarden te houden.
1.3. Coraya behoudt zich het recht voor om uit eigen beweging en zonder voorafgaande
kennisgeving, de Actievoorwaarden te wijzigen of aan te passen tijdens de volledige duur van
de Actie, of de Actie stop te zetten zonder opgave van reden, zonder dat het merk Coraya uit
dien hoofde enige vergoeding aan de deelnemers verschuldigd is. De wijzigingen of
aanpassing van de Actievoorwaarden en de beëindiging, veranderingen of aanpassing van de
Actie zullen door Coraya worden bekendgemaakt op de website www.coraya.be.
1.4. Indien een of meerdere bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zouden blijken of
geschrapt zouden worden, kan Coraya van rechtswege een of meer vervangende bepalingen
vaststellen die de aard en draagwijdte van de betrokken bepaling(en) zo dicht mogelijk
benaderen.
1.5. Deze Actie loopt van 7 juni 2021 tot 31 augustus 2021 om middernacht.
1.6. Deze Actievoorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele
geschillen die voortvloeien uit deze Actievoorwaarden of uit de Actie zelf, zullen voorgelegd
worden aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.
1.7. De verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om deze Actie uit te
voeren en daarna worden verwijderd.

2. De Actie
2.1. Terugbetalingsaanbod: aanbod van integrale terugbetaling van de deelnemende producten
Aperitiefhapjes met piment (EAN 3276170014018)
Aperitiefhapjes met knoflook en fijne kruiden (EAN 3276170014056)
3. Voorwaarden
3.1. Deelname aan de Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder die in
België woont en een woon- of verblijfadres heeft waar hij of zij als vaste inwoner is
ingeschreven.
3.2. De deelname is gratis.
3.3. Er is slechts één deelname aan deze Actie per natuurlijke persoon en per IBAN-code mogelijk.
3.4. De deelnemers moeten correcte, volledige en actuele informatie verstrekken.
3.5. Coraya heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer ze zich niet aan deze
Actievoorwaarden houden of wanneer ze op bedrieglijke wijze aan deze Actie deelnemen.
3.6. Zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie, de personeelsleden van Alliance Océane &
Charcutière.
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4. Terugbetaling
4.1. Enkel deelnemers die binnen de geldigheidsperiode van de Actie op correcte wijze en in
overeenstemming met de Actievoorwaarden hebben deelgenomen aan de Actie die recht
geeft op terugbetaling, komen in aanmerking voor die terugbetaling.
4.2. Vanaf het begin van de Actie op 7 juni 2021 wordt het aankoopbedrag binnen twee weken
teruggestort op de bankrekening van de deelnemer.
4.3. De terugbetalingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
5. Klachten
5.1. Klachten betreffende de Actievoorwaarden en de Actie kunnen worden gericht aan Coraya
op het volgende adres:

6. Persoonsgegevens:
6.1. Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens, hebben de personen die op de Website het deelnemingsformulier
hebben ingevuld om toegang te krijgen tot het promotie- en dienstenaanbod van de Website,
een recht van bevraging, inzage, rectificatie, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking
en bezwaar, alsook het recht om hun persoonsgegevens te wissen.

U kunt ons privacybeleid raadplegen op de website: https://wwwcoraya.be/nl/wettelijkevermeldingen/

6.2. HighCo Data verwerkt de gegevens van de deelnemers gedurende 1 jaar.
Het privacybeleid kan geraadpleegd worden op het webformulier.
De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap HighCo Data. U hebt een recht van inzage en
rectificatie van uw gegevens. U kunt contact opnemen met HighCo Data door een e-mail te sturen naar
het volgende adres: consommateurs.coraya@coraya.fr

