
Hoofdstuk 1: Wedstrijdreglement 

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Dreambaby NV, met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 
196, 1500 Halle, BTW-BE0472.630.817 ("Dreambaby"), en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 
18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen. 

2. De wedstrijd loopt van 23/6/22, 00.01u tot en met 07/07/22, 23.59u. 

3. De wedstrijd zal samen met het wedstrijdformulier terug te vinden zijn op dreambaby.be. Om geldig deel te 
nemen dienen de deelnemers ons op een oorspronkelijke manier te vertellen waarom zij zo graag een volledig 
ingerichte babykamer bij hen thuis willen winnen en ons een oorspronkelijke foto van hun familie over te maken. 
Deze foto zal niet gepubliceerd worden en zal verwijderd worden na afloop van de wedstrijd. Middels hun 
deelname bevestigen de deelnemer dat zij tijdens de volgende periodes beschikbaar zullen zijn: gedurende de 
weken van 25/07/2022 en 01/08/2022 voor de make-over (exacte data worden in samenspraak met de winnaar 
bepaald) en op 23/08/2022 en 24/08/2022 voor het filmen van het resultaat. 
 
   
4. De 4 winnaars zijn de deelnemers wiens antwoorden en bijdrage door de jury, bestaande uit een team van 
medewerkers van de marketingafdeling van Dreambaby, het creatiefst en het leukst wordt bevonden. De jury zal 
de antwoorden vrij en objectief beoordelen en is niet verplicht om haar selectie op enige wijze, positief of negatief, 
te motiveren. Er wordt hierover geen correspondentie met de deelnemers gevoerd. 

5. Er wordt slechts 1 deelname per persoon per e-mailadres aanvaard. Met betrekking tot het aantal geldige 
deelnames wordt geen rekening gehouden met onvolledige of foutieve antwoorden, noch met antwoorden die op 
een andere wijze worden verstuurd dan via het wedstrijdformulier. 
 
6. In deze wedstrijd is de prijs een geschilderde en volledig ingerichte babykamer bij jou thuis ter waarde van 
ongeveer € 1500. Een volledig ingerichte babykamer bestaat uit een babybed met matras en bedtextiel, een 
commode met waskussen en badtextiel, een kast, speelgoed zoals een knuffel en een dou dou en decoratie 
zoals opbergmanden, een spiegel of een slinger. Zijn evenwel niet inbegrepen de vloer, verlichting en gordijnen. 
De schilderwerken zijn ook inbegrepen, met dien verstande dat eventuele pleisterwerk en/of grondlaag ten laste 
van de winnaar blijft en geregeld moet zijn voor de aanvang van de schilderwerken. Op basis van de vragen die 
gesteld werden in het wedstrijdformulier zal Dreambaby uit haar assortiment een volledig ingerichte babykamer 
samenstellen. Dreambaby behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voornoemde selectie van artikelen te 
wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.  
 
7. Een medewerker van Dreambaby zal na afloop van de wedstrijd binnen de week contact opnemen met de 
winnaars via het e-mailadres dat werd opgegeven bij deelname. Indien de winnaar niet binnen 2 weken reageert, 
verliest hij het recht op zijn prijs.  
 
8. Noch het personeel van Dreambaby en haar leveranciers, noch het personeel en de onderaannemers van 
Levis mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan 
de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten. 
 
9. De Deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de 
deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring 
wedstrijd die hieronder in hoofdstuk 2 te vinden is. 
 
10. Dreambaby behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene 
omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden 
onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te 
worden gewijzigd.   

11. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Dreambaby zich 
uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te 
sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.  

12. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele 
betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de 
van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd. 



13. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het 
Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot 
de toepassing ervan. 

Hoofdstuk 2: Privacyverklaring 

Dreambaby NV behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit 
doorgeven aan derden die niet tot Colruyt Group behoren. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en 
afhandeling van deze wedstrijd aangezien Dreambaby zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren.  

Om de winnaars te kunnen kiezen en contacteren vragen we een aantal gegevens van je op, zoals je naam, 
voornaam, mailadres, samenstelling van je gezin, een foto/plattegrond van de huidige babykamer en jouw 
voorkeuren voor de babykamer. Deze gegevens gebruiken we om diversiteit in onze wedstrijd te kunnen 
waarborgen en de grootte van de babykamer te kunnen inschatten.  
Je kan ook een foto opladen van jouw gezin zodat we een beter zicht hebben op wie er zich inschrijft. Dit is echter 
geen verplichting en doen we op basis van jouw toestemming (door het opladen van een foto geef je je 
toestemming).  

De te winnen prijs is een volledige make-over van jouw babykamer. Door deel te nemen aan deze wedstrijd ga je 
ermee akkoord dat deze make-over gefilmd zal worden door een vlogger die Dreambaby zelf zal aanstellen. 
Dreambaby zal deze video gebruiken voor zijn verdere marketingcampagnes, en dit gedurende 3 jaar. 
Wanneer je zelf in beeld komt tijdens het maken van de video vragen we hiervoor jouw toestemming.  

De video’s van de make-overs zullen gedeeld worden op de social mediakanalen (Facebook en Instagram) en de 
website van Dreambaby.  
Ook de sponsors1 van de make-overs kunnen de video’s delen op hun kanalen. 

De gegevens die de deelnemers achterlaten via het inschrijvingsformulier worden verwijderd nadat de opnames 
van de video’s plaatsgevonden heeft.  
De video’s worden gedurende 3 jaar bewaard door Dreambaby en de sponsors.    

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te 
dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking 
van zijn gegevens, in het bijzonder bij verwerking voor marketingcommunicatie. De deelnemer kan de functionaris 
voor gegevensbescherming van Dreambaby ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening 
van rechten op: privacy@colruytgroup.com maar de deelnemer heeft ook het recht om de 
Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten. 

 

 
1 Levis, Mamabaas, Studio Uniek, Dorien Leyers, Karolien Verelst  


