
REGLEMENT JURYSELECTIE STRIPAWARD 2021

Artikel 1: Algemeen

1. Onderhavige voorwaarden van de Juryselectie van de Stripaward 2021 (hierna de « Selectie » 
genaamd) zijn van toepassing op de Selectie georganiseerd door Carrefour Belgium NV in het kader van 
de Stripaward 2021, met maatschappelijke zetel gelegen in de Olympiadenlaan, 20 te 1140 Evere en met
ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna « Carrefour » genaamd). 

Voor de uitvoering van deze Selectie (meer bepaald de ontwikkeling van de website, de export van de 
inschrijvingen, de aanmaak van de visuals en communicatiedragers), doet Carrefour een beroep op de 
onderneming Touch Agency, met maatschappelijke zetel gelegen in de Terhulpsesteenweg 185, 1170 
Watermaal-Bosvoorde, met als ondernemingsnummer 0875.525.364 (hierna « Touch Agency » 
genoemd).  

2.      De Juryselectie van de Stripaward 2021 (hierna de « Selectie » genaamd) heeft als doel de 
geselecteerden te kunnen laten deelnemen aan de deliberatie inzake het kiezen van stripverhalen 
waarvoor kan worden gestemd tijdens de « Stripaward »-actie van het jaar 2021 (die plaatsvindt van  
Oktober 2021 inbegrepen) georganiseerd door Carrefour Belgium. De Selectie gebeurt online en vereist 
de inschrijving van de deelnemer. De Jury zal samengesteld zijn uit tien (10) Franstaligen en tien (10) 
Nederlandstaligen die werden geselecteerd op basis van hun motivatie (zie criteria vermeld onder 
Artikel 4.1). De rol van de Jury van de Stripaward 2021 bestaat erin haar mening te geven over drie van 
de twaalf deelnemende stripverhalen en vervolgens te stemmen op haar favoriete strip van het jaar 
2021. Het precieze ogenblik van de stemming moet nog worden bepaald. De stemmen voor het beste 
stripverhaal 2021 zullen worden verdeeld als volgt: 50% groot publiek ( =  Carrefour klanten) en 50% 
jury.

Elk jurylid zal in de mate van het mogelijke begin juli 2021 twaalf stripverhalen ontvangen. De juryleden 
zullen ongeveer twee maanden hebben om de stripverhalen te lezen en er hun drie favoriete uit te 
kiezen  met toelichting van de redenen van hun keuze. Hun meningen zullen worden gepubliceerd op de
website van de actie. 

Deelname aan de Selectie betekent de uitdrukkelijke aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van dit 
reglement. De niet-naleving van dit reglement door de deelnemer leidt automatisch tot de volstrekte 
nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn Juryplaats in voorkomend geval, zonder dat de 
organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder recht op enige schadevergoeding. Er 
kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan deze Selectie dan die beschreven in dit 
reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.stripaward.be 

Artikel 2: Voorwaarden met betrekking tot de deelnemers

1. Deelname aan de Selectie is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die 
gedomicilieerd zijn in België.      

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen geval aan derden worden overgedragen.



3. Zijn uitgesloten van de Selectie: alle personen die eraan deelnemen via een georganiseerde 
samenwerking in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging of door op een andere 
manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht 
worden van fraude door de organisator.        

Artikel 3: Deelnamemodaliteiten en -voorwaarden

1. De Selectie is enkel geldig in België op de website www.stripaward.be 

2. De inschrijving voor de Selectie start op 31 maart 2021 om 00u00 en eindigt op 28 april 2021 om 
23u59. Enkel de inschrijvingen uitgevoerd tussen 31 maart 2021 om 00u00  en 28 april 2021 om 23u59 
zullen in aanmerking worden genomen. 

3. Om zich in te schrijven moet de deelnemer eerst dit reglement lezen en aanvaarden. Vervolgens kan 
de deelnemer zich inschrijven door zich te authentificeren op de website www.stripaward.be via het 
inschrijvingsformulier met vermelding van zijn naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, 
telefoonnummer, e-mailadres, de Hypermarkt van zijn keuze, zijn motivatie in 10 tot 20 regels om deel 
uit te maken van de jury en door aanvaarding van de algemene voorwaarden van de actie en dit vanaf  
31 maart 2021 om 00u00 tot en met 28 april 2021 om 23u59. Deelnemers mogen zich slechts één keer 
inschrijven. De deelnemer waarborgt dat de door hem verstrekte gegevens correct, bijgewerkt en 
volledig zijn. De deelname van de deelnemer is bevestigd van zodra hij zich op de pagina « Bedankt » 
bevindt.

Artikel 4: Toegang tot de Jury

1. De plaatsen van de Juryleden van de Stripprijs 2021 worden toegewezen aan tien (10) Franstaligen 
en tien (10) Nederlandstaligen die werden geselecteerd omwille van hun motivatie.

De weerhouden criteria voor de motivatie zijn het engagement en de originaliteit.

De geselecteerden zullen worden gekozen door twee verantwoordelijken van de boekenafdeling van 
Carrefour op basis van een objectieve beoordeling. 

2. De geselecteerden worden via e-mail of telefonisch in kennis gesteld van het feit dat ze deel uitmaken
van de Jury van de Stripaward 2021. Zij worden ten vroegste op 28/06/2021 om 9 uur op de hoogte 
gebracht. Carrefour zal erop toezien de geselecteerde personen te contacteren.

3. Als het opgegeven e-mailadres onjuist blijkt, gaat de plaats van het Jurylid van de Stripaward 2021 
naar de volgende deelnemer op de lijst van de resultaten en verliest de winnaar alle rechten op enige 
schadevergoeding, onder welke vorm dan ook. Carrefour kan hiervoor niet aansprakelijk worden 
gesteld.

4. De plaats van het Jurylid is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden, noch inruilbaar 
tegen geld of andere producten.      

5. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent deze Selectie moet worden verstuurd via ons contactformulier dat
beschikbaar is op https://support.carrefour.eu/hc/nl.



Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Voor zover de bepaling van de door de deelnemer bereikte voordelen uitsluitend gebeurt op basis van
een computerprocédé kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor een storing aan de 
computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische tekortkomingen veroorzaakt door het 
internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten
van de website.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren  zonder 
dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld, indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld. 
Verdacht gedrag kan zijn, maar is niet beperkt tot: de opzetting van een geautomatiseerd 
antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde 
gebruikersidentificatie, d.w.z. vanaf hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op basis van de 
inschrijvingsgegevens op de website, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te forceren, 
een vermenigvuldiging van de accounts, …

3. De organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het 
reglement of de Selectie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat zijn aansprakelijkheid
hiervoor kan worden ingeroepen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van 
deelname aan de Selectie of van de toegewezen plaatsen. De organisator kan hiervoor dus niet 
aansprakelijk worden gesteld.

4. De deelnemer erkent dat zijn deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn uitsluitend ten laste van de deelnemers. De deelnemers kunnen geenszins 
eisen dat de organisator hen de deelnamekosten aan deze Selectie terugbetaalt. 

6. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of verkeerde 
gegevens die door de deelnemers werden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot een verkeerd
of onbekend e-mailadres.

7. Mocht de Selectie worden geannuleerd wegens overmacht kan de organisator daar geenszins 
aansprakelijk voor worden gesteld. 

Artikel 6: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer en de organisatie van deze Juryselectie verwerken Carrefour, als 
verantwoordelijke van de verwerking, en de onderneming Touch Agency, als onderaannemer, de 
gegevens van de deelnemers conform de toepasbare wetgevingen tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en conform haar Privacybeleid, 
beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/content/bescherming-van-de-privacy. 

De volgende gegevens zullen worden verwerkt in het kader van het beheer en de organisatie van deze 
Selectie: de taal, het geslacht, de naam, de voornaam, het e-mailadres, de geboortedatum, de 
Hypermarkt van hun keuze, de gebruikersnaam, de datum en het tijdstip van de inschrijving, het 
antwoord op de algemene voorwaarden van de Juryselectie. Er is  tevens een leeg veld waar deelnemers



hun motivatie voor deelname aan de Jury kunnen noteren. Die gegevens zullen ook worden verwerkt. 
Het is belangrijk dat de deelnemers geen gevoelige gegevens vermelden, d.w.z. geen gegevens met 
betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen, lidmaatschap bij een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens 
over de gezondheid of gegevens over seksueel gedrag of seksuele oriëntatie. 

De deelnemers worden erover ingelicht dat hun persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt 
door Carrefour Belgium NV en de onderneming Touch Agency voor de uitvoering van deze Selectie.  

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet doorgeven aan derden, tenzij de deelnemer 
hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De organisator zal alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om de gegevens geheim te houden. 
De deelnemer erkent evenwel dat de verzending van deze gegevens via internet nooit zonder risico is. 

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan desgevallend vragen deze te 
corrigeren, in te perken of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V.:

● Via ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?
ticket_form_id=360000049249;

● telefonisch via 0800/9.10.11; 

● schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 
1140 Brussel

De deelnemer heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. In geval 
van schrapping van zijn gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking ervan, wordt zijn deelname 
aan deze Selectie geannuleerd.  Gelieve voor de uitoefening van deze verschillende rechten ons 
Privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is op de link https://www2.be.carrefour.eu/nl/content/ 
bescherming-van-de-privacy. 

De organisator bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor het 
beheer van deze Selectie en tot maximaal twee maanden na afloop van de Selectie (28/04/2021), zijnde 
tot uiterlijk 28/06/2021. 

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of 
foutieve identiteits- of adresgegevens leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.  

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd 
overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben 
op de Selectie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, zullen uitsluitend 
worden beslecht bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.


