
Algemene Voorwaarden – Doorverwijscampagne Snack Food Poco 
Loco NV 

Artikel 1. Algemene Bepalingen 

De doorverwijscampagne, bedoeld om nieuwe medewerkers  aan te trekken bij de organisator via de officiële 
Actiepagina die toegankelijk op de website www.1jaargratischips.be, hierna “de Actie”, loopt op de website van 
de Organisator, Snack Food Poco Loco NV, gevestigd te Rumbeeksegravier 157, 8800 Roeselare, België met 
ondernemingsnummer BE.0453.500.734, hierna “de Organisator”, en duurt van 15/08/2020 tot 31/12/2020, 
hierna “de Duurtijd”.  

De Organisator behoudt zich het recht voor de begin- of einddatum van de doorverwijscampagne te veranderen, 
of de doorverwijscampagne te verlengen of in te korten.  

Door deel te nemen aan wedstrijden van de Organisator aanvaardt de deelnemer, hierna “de Deelnemer’”, 
volledig deze algemene voorwaarden, hierna “de Voorwaarden”, en alle beslissingen die de Organisator in 
verband met de Actie zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de Actie gelden als punt van de 
Voorwaarden. Indien zulks vereist is, kan de Organisator deze Voorwaarden aanpassen. De Voorwaarden worden 
bekendgemaakt op de website van de Organisator en kan daar desgewenst worden afgedrukt. 

Artikel 2. Wie mag deelnemen? 

De Actie wordt gratis aangeboden aan de Deelnemers en deelname staat los van enige aankoopverplichting. 

Deelnemen kan uitsluitend via de website en de doorverwijscampagne is bedoeld voor eender wie iemand 
anders dan zichzelf aan de Organisator kan aanraden als nieuwe medewerker van zodra die persoon de 
sollicitatieprocedure succesvol doorloopt en effectief in dienst komt.  

Iedereen kan iemand doorverwijzen (minimumleeftijd 18 jaar). Enkel meerderjarige natuurlijke personen die in 
België wonen mogen deelnemen. Verenigingen en rechtspersonen mogen niet deelnemen. Iedere persoon mag 
meerdere keren deelnemen en hierbij steeds een andere persoon doorverwijzen.  

Artikel 3. Hoe deelnemen? 

Gedurende de Duurtijd van de Actie kan de Deelnemer deelnemen aan de Actie door het contactformulier in te 
vullen via de website en daarbij kennis te nemen van de Voorwaarden.  

Iedere deelname aan de Actie via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan via de door de Organisator 
daartoe voorziene Actiepagina is uitgesloten.  

Indien die persoon effectief solliciteert, de sollicitatieprocedure succesvol doorloopt, bij de Organisator Snack 
Food Poco Loco NV aan de slag gaat en minimaal 30 werkdagen in dienst blijft, krijgt de doorverwijzer 1 jaar 
gratis chips. 

Tussen doorverwijzing en effectieve sollicitatie door die persoon mag maximaal 1 maand zitten. 

Artikel 4. Prijzen 

Indien iemand meerdere personen doorverwijst en die bij de Organisator aan de slag gaan en minimaal 30 dagen 
in dienst blijven, dan krijgt de doorverwijzer per aangebrachte medewerker een jaarvoorraad chips. 



 
 

 
De prijs bestaan telkens uit 1 jaar gratis chips, wat het volgende inhoudt: 365 zakjes chips van 100 g, smaak 
‘sweet chili’. De smaak kan éénzijdig door de Organisator gewijzigd worden gedurende de periode van de Actie. 
 
Artikel 5. Aanduiding van de winnaars 
 
De winnaar wordt per mail gecontacteerd voor de afhaling van de chips nadat de nieuwe medewerker minimaal 
30 werkdagen bij de Organisator aan de slag is. Chips kunnen afgehaald worden op de hoofdzetel tijdens de 
kantooruren te Rumbeeksegravier 157, 8800 Roeselare. 
 
Als de prijswinnaar niet reageert binnen de maand na de kennisgeving door de Organisator en/of als ze hun prijs 
niet afhalen binnen de toegemeten termijn, zullen zij definitief geen aanspraak meer kunnen maken op die prijs.  
 
Artikel 6. Diskwalificatie, Opschorting of Annulatie 
 
Elke inbreuk op deze Voorwaarden of elke fraude leidt tot de diskwalificering van de Deelnemers. De Organisator 
kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op deze 
Voorwaarden. 
 
De Deelnemers die gediskwalificeerd werden, mogen niet meer deelnemen aan de Actie. Beslissingen van de 
Organisator hierover zijn definitief en er staat geen beroep tegen open. 
 
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren 
in geval van enig reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Actie 
overeenkomstig huidige Voorwaarden onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van 
het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, 
Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s. 
 
De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Actie te verkorten, op te schorten of te verlengen 
naar eigen inzicht en goeddunken in geval van overmacht of wanneer zich gebeurtenissen buiten zijn wil 
voordoen, zonder dat de deelnemers of iedere andere persoon aanspraak kunnen maken op enige schadever-
goeding.  
 
De Organisator behoudt zich het recht voor de Actie stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Een 
gewone mededeling op de website zal daartoe volstaan. 
 
Waar een wijziging of opschorting zich voordoet, zal de Organisator een mededeling van deze wijziging of 
opschorting duidelijk op de Actiepagina plaatsen. 
 
Indien de Voorwaarden worden gewijzigd door de Organisator, zullen de Deelnemers een mededeling van deze 
wijziging ontvangen. Zij hebben dan de keuze tussen deelnemen of zich terugtrekken van de Actie. 
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid 
 
De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het meedelen van onjuiste gegevens als 
gevolg van een verkeerd of onbekend adres. 
 
De Organisator is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader 
van de deelname aan de Actie, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs 
wanneer zij is gewaarschuwd van het risico op dergelijke schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door 
gevolg van: 
 

• een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of enig 
ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet 
providers, informaticasystemen of computerprogramma’s; 



 
 

• de toegang van gelijk wie tot de Actiepagina of de onmogelijkheid om toegang tot de Actiepagina te 
verkrijgen; 

• het gebruik van de Actiepagina, met inbegrip van iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting 
of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen. 

• Wanneer de Actie ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, 
behoudt de Organisator zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen van 
de betreffende Deelnemer. 

 
Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde 
waarop zij voor de organisatie van de Actie beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de 
Actie, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijs. De aansprakelijkheid van de in dit 
lid vernoemde partij kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van 
de Actie.  
 
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die verstrekt worden aan de Organisator. 
De Deelnemers garanderen dat de doorgegeven informatie geen rechten van derden schenden en zullen de 
Organisator dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen de 
Organisator.  
 
De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de Actiepagina en evenmin 
voor het onrechtmatig gebruik ervan.  
 
Artikel 8. Inruiling 
 
De gewonnen prijzen mogen niet worden ingeruild voor andere producten, noch voor diensten of geld. 
 
Artikel 9. Raadpleegbare links 
 
De Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de link op de website van de Organisator: www.pocoloco.be 
en www.1jaargratischips.be.   
 
Artikel 10. Klachten 
 
Klachten in verband met deze Actie moeten ten laatste 8 werkdagen na het einde van de Actie aangetekend 
worden verstuurd naar: Poco Loco NV, Rumbeeksegravier 157, 8800 Roeselare 
 
De klachten zullen in geen geval mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die niet schriftelijk 
geformuleerd zijn of ingediend worden na bovengenoemde termijn zullen niet in aanmerking worden genomen. 
 
De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie van huidige 
Voorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de Organisator alvorens een 
gerechtelijke procedure te starten. 
 
Betreffende de keuze van een winnaar zal geen enkele betwisting worden aanvaard. 
 
Alle beslissingen van de Organisator in het kader van deze Actie zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen 
deze beslissingen staat geen beroep open. 
 
Wanneer een van de bepalingen van deze Voorwaarden nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de 
andere bepalingen van deze Voorwaarden onverkort gelden. 
 
 
 



 
 

Artikel 11. Privacy 
 
Het contactformulier bevat de eigen persoonsgegevens van de Deelnemer en de persoonsgegevens van de 
persoon die aangeraden wordt als nieuwe medewerker.  
Wie aan de doorverwijscampagne deelneemt en een prijs wint, stemt er mee in dat zijn gegevens en afbeelding 
voor promotiedoeleinden gebruikt wordt door de Organisator gedurende 10 jaar na het afsluiten van de 
doorverwijscampagne. Persoonsgegevens van de doorverwezen persoon zelf worden onmiddellijk verwijderd 
van zodra de doorverwezen persoon niet solliciteert binnen de 30 dagen na de doorverwijzing. 
Persoonsgegevens van de doorverwezen persoon die solliciteert en aangeworven wordt, worden bewaard voor 
dezelfde termijn als andere medewerkers van de Organisator.  De winnaars zullen zich ter beschikking houden 
van de Organisator om bij het afhalen van hun prijs foto’s en beeldopnamen te laten maken. De doorverwijzer 
geeft bij het afhalen de toestemming om een foto te nemen van het afhaalmoment (bij voorkeur samen met de 
nieuwe collega die hij/zij aanbracht), voor gebruik op social media, website, eigen kanalen van de Organisator. 
 
De Organisator zal de persoonsgegevens van de deelnemers gebruiken om het goede verloop van de 
doorverwijscampagne te garanderen.  
 
De deelnemers kunnen zich verzetten tegen het gebruik van die gegevens voor dergelijke doeleinden. Ze kunnen 
hun recht van toegang of verbetering uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot Poco Loco, Klantenbeheer. 
De Deelnemer beschikt verder over het recht om die toestemming in te trekken. De deelname van de Deelnemer 
die zijn/haar toestemming intrekt voor het einde van de Actie zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer 
kan niet in aanmerking komen voor de Prijs. 
 
Het uitoefenen van deze rechten kan door de Organisator daartoe te contacteren via het contactformulier op de 
website of per post door een brief met kopie van een identiteitsbewijs te richten aan Poco Loco NV, 
Rumbeeksegravier 157, 8800 Roeselare. 
 
Artikel 12. Bevoegde rechtbank 
 
In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd, onverminderd het recht van de 
consument om de zaak voor de rechter te laten brengen van zijn woonplaats. De rechtbanken zullen het Belgisch 
recht toepassen om uitspraak te doen.  


