
WEDSTRIJDREGLEMENT 

 “Win uw zakenlunch bij Gault & Millau” 

1. VOORWERP 

De wedstrijd ‘Win uw zakenlunch bij Gault & Millau’ wordt door Orange Belgium nv, met 

ondernemingsnummer 0456.810.810, gevestigd te Bourgetlaan 3, 1140 Brussel, georganiseerd via de 

website business.orange.be, zonder aankoopverplichting.  

 

Deze wedstrijd staat open voor twee categorieën deelnemers. Bestaande professionele klanten met 

minstens 5 actieve Shape kaarten van Orange Belgium genaamd "klanten" en bedrijven die professionele 

klant zullen worden tijdens de 4 weken van de wedstrijd genaamd "nieuwe klanten".  

 

- Op basis van deze wedstrijd krijgen de eerste 500 bestaande klanten die een nieuw 

contract tekenen voor een van de Shape & Fix-, Cloud-telefonie- of Device Manager-

producten een Gault & Millau-gids. Vijftig van hen, willekeurig getrokken, krijgen de kans om 

in hun gids een cadeaubon te vinden ter waarde van 50 euro per stuk voor een zakenlunch in 

een van de restaurants die door de gids Gault & Millau zijn uitgereikt. De wedstrijd begint op 

15 maart en eindigt wanneer de eerste 500 contracten zijn getekend 

 

- Op basis van deze wedstrijd kunnen 12 "nieuwe klanten" cadeaubonnen winnen van elk 

150 euro om te besteden aan een zakenlunch in een van de restaurants van de jonge chefs 

2020 van Gault & Millau. Elke week winnen 3 “nieuwe klanten” uit elke Belgische regio 

(Brussel, Vlaanderen, Wallonië) een cadeaubon. 

 

Het onderhavige reglement werd opgesteld voor deze wedstrijd en regelt alle modaliteiten hiervan. Wie 

deelneemt aan de wedstrijd, verklaart dit reglement en de privacyverklaring van Orange Belgium nv te 

hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder enig voorbehoud.  

 

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

De wedstrijd "Win uw zakenlunch bij Gault & Millau" staat alleen open voor deelnemers van de twee 

bovengenoemde categorieën. 

 

1. De eerste 500 klantendie tijdens een nieuw contract hebben getekend voor een aanvullende 

dienst: Shape & Fix, Cloud Telephony of Device Manager komen in aanmerking voor de prijzen. 

2. Alleen “nieuwe klanten” van Orange Belgium die een Shape-contract hebben getekend van 

minstens 5 kaarten en met een maximum van 50 kaarten in totaal voor een periode van 24 



maanden, gedurende de 4 weken van de wedstrijd, komen in aanmerking om te winnen. de 

prijzen. 

 

Orange Belgium nv heeft het recht personen het recht te ontzeggen om deel te nemen aan de wedstrijd 

‘Win uw zakenlunch bij Gault & Millau’. Deelname is uitgesloten voor iedere persoon die op directe of 

indirecte wijze betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog 

behoudt Orange Belgium nv zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van 

deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. 

 

3. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD 

 

 De winnaars van de categorie "bestaande klant" zijn de eerste 500 klanten die een nieuw 

contract ondertekenen op basis van de criteria eerder vastgesteld. (50 van hen, willekeurig 

getrokken, winnen twee prijzen). Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 15 maart 2021 tot 

de ondertekening van het 500ste nieuwe contract. 

 

 De winnaars van de "nieuwe klanten" worden elke week willekeurig getrokken op basis van de 

criteria. eerder vastgesteld (3 winnaars uit elke regio (postcode van de maatschappelijke zetel) 

per week). Deelname aan de wedstrijd is mogelijk tussen 1 april 2021 en 30 april 2021. 

 

 Elke deelnemer kan maar één keer deelnemen aan de “Win uw zakenlunch om Gault & Millau ”. 

 

 De winnaars worden achteraf gecontacteerd en de prijzen worden hen per post toegestuurd. 

 

4. PRIJS 

 

De winnaars van de "nieuwe klanten" winnen cadeaubonnen, elk ter waarde van 150 euro, om te 

gebruiken voor een zakenlunch in een van de restaurants van de jonge Gault & Millau-chefs van het jaar 

2020. 

 

De 500 winnaars van de "klant" winnen Gault & Millau-gidsen, editie 2020 en 50 daarvan, willekeurig 

getrokken, cadeaubonnen ter waarde van 50 euro, te gebruiken bij een zakenlunch in een van de 

restaurants. Uitgereikt door de Gault & Millau gids. 

 

Orange Belgium nv is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die verband houdt met een 

gewonnen prijs. 



Orange Belgium nv neemt per e-mail contact op met elke winnaar om de voorwaarden voor de 

toekenning van de prijs vast te stellen. Als er binnen 2 werkdagen geen reactie is ontvangen, behoudt 

Orange Belgium nv zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen. 

 

5. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS  

Orange Belgium nv verklaart alle persoonsgegevens waarmee ze in contact komt gedurende de 

wedstrijd, te verwerken in overeenstemming met Verordening 2016/679 (GDPR). Orange Belgium nv 

verwijst hiervoor ook naar de privacyverklaring op de website business.orange.be.  

 

6. WIJZIGINGEN AAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT 

Orange Belgium nv behoudt zich het recht voor de wedstrijd Win uw zakenlunch bij Gault & Millau’ – of 

een deel of delen ervan – te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden 

dit vereisen. Hiervoor is geen enkele vergoeding vanwege Orange Belgium nv verschuldigd aan de 

deelnemers en tegen dergelijke beslissingen van Orange Belgium nv is geen beroep mogelijk. Orange 

Belgium nv kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op de website 

business.orange.be. 

 

7. VARIA 

Over geen enkel aspect van de wedstrijd ‘Win uw zakenlunch bij Gault & Millau’ wordt met de deelnemers 

gecommuniceerd via briefwisseling, e-mails of telefoongesprekken. Alle extra informatie en álle 

mededelingen van Orange Belgium nv in verband met de wedstrijd ‘Win uw zakenlunch bij Gault & Millau’ 

gelden als onderdeel van dit reglement. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere fouten kunnen niet 

ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook van Orange Belgium nv.  

 

 


