Spaarreglement voor de dekbedovertrek
van Jommeke
1. Organisatie
De spaaractie voor de dekbedovertrek van
Jommeke wordt georganiseerd door N.V. Vlaamse
Uitgeversmaatschappij (VUM), Gossetlaan 30, 1702
Groot-Bijgaarden, hierna VUM genoemd. VUM kan
dit reglement op elk ogenblik wijzigen. Een wijziging
van het reglement zal in Het Nieuwsblad kort worden
aangekondigd. De actuele versie van het reglement
is steeds terug te vinden op de website www.
nieuwsblad.be/spaarkaart.
2. Voorwaarden van de actie
Dit ‘spaarreglement’ houdt de voorwaarden in die
van toepassing zijn voor de spaaractie. Wie wenst
deel te nemen aan een spaaractie, verklaart zich
door zijn deelname akkoord met dit reglement. VUM
kan niet uitsluiten dat in de communicatie fouten of
onduidelijkheden voorkomen. Als er zulke fouten
zouden zijn gemaakt, dan zal VUM deze zo snel
mogelijk rechtzetten. Fouten kunnen er evenwel
nooit toe leiden dat VUM aansprakelijk wordt
gesteld of zich verbonden zou hebben, tenzij het om
opzettelijke fouten zou gaan.
3. Geldigheidsduur spaaractie
De periode waarin de spaaractie voor de
dekbedovertrek van Jommeke loopt, wordt
medegedeeld bij de aankondiging van de actie.
VUM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een
spaaractie stop te zetten of de geldigheidsduur aan
te passen; het zal dat in de krant en op de website
meedelen. VUM kan dit bijvoorbeeld doen als tegen
een spaaractie juridische of andere bezwaren
worden ingebracht, als er twijfel rijst over de
kwaliteit of conformiteit van de producten die
in de spaaractie worden aangeboden, als er zich
bevoorradingsproblemen stellen, en zo meer. VUM zal
steeds trachten een voldoende voorraad te voorzien
om aan de normaal te verwachten vraag te voldoen.
Indien producten uitgeput geraken, mag VUM de
deelnemers aan de actie voorstellen, naar hun keuze,
af te zien van deelname aan de actie of, wanneer
VUM meedeelt dat het product op een later tijdstip
opnieuw beschikbaar is, het product te reserveren,
zonder dat VUM hiertoe verplicht kan worden.
4. Sparen
Deelname aan de actie is slechts mogelijk als een
geldige en originele spaarkaart met het nodige aantal
geldige en originele spaarpunten worden voorgelegd.
De spaarkaart verschijnt op 12 oktober en op 24
oktober 2009 en is beschikbaar op www.nieuwsblad.

be/spaarkaart. De punten verschijnen elke dag van
12 tot en met 24 oktober 2009. In de krant van 24
oktober 2009 verschijnt een jokerspaarpunt, dat
kan worden gebruikt om een gemist spaarpunt te
vervangen. Origineel betekent: geknipt uit de krant,
en dus geen fotokopie of tekening.
5. Reserveren
Wie wil deelnemen aan de actie moet de dekbedovertrek
van Jommeke vanaf 12 tot en met 24 oktober 2009
reserveren op het betalend nummer 0900/25 000
(€0,25 per minuut), en daarbij laten weten op welk
Brantano- verkooppunt hij de dekbedovertrek van
Jommeke wil afhalen. Afhaling is enkel mogelijk van 4
tot en met 21 november 2009; indien een product niet
tijdig werd afgehaald heeft VUM het recht dit terug te
nemen. Telefonische reservatie garandeert niet dat de
dekbedovertrek van Jommeke beschikbaar is. Mocht de
voorraad toch uitgeput raken, dan wordt de deelnemer
hiervan verwittigd op het telefoonnummer dat bij
reservatie werd opgegeven.
6. Klachten
Klachten over de actie of over de kwaliteit van het
product kunnen worden doorgegeven via mail op
het adres lezersservice@corelio.be. VUM tracht deze
klachten zo snel mogelijk af te handelen.
7. Gebreken en productaansprakelijkheid
VUM verstrekt zelf geen garantie over de kwaliteit
van de producten; de garantie van de fabrikant komt
toe aan de deelnemers van de actie.
8. Privacy en e-handel
De deelnemers geven de toestemming aan VUM om hun
persoonsgegevens te gebruiken (indien de deelnemer
dit niet wenst, kan men dit aanduiden) en te delen
met de andere bedrijven van de Corelio-groep (indien
de deelnemer dit niet wenst, kan men dit aanduiden)
of door te geven aan derden (uitgezonderd e-mail,
geboortedatum en gsm) (indien de deelnemer dit
niet wenst, kan men dit aanduiden). Overeenkomstig
de toepasselijke wetgeving beschikt de deelnemer
over een recht van toegang, van verbetering en van
verzet m.b.t. zijn persoonsgegevens. Deze rechten
kunnen worden uitgeoefend via eenvoudig verzoek
gericht aan de Corelio-klantendienst, Gossetlaan
30, 1702 Groot-Bijgaarden. Voor meer informatie
betreffende de Corelio-groep zie www.corelio.be,
mail naar onlineservice@corelio.be. of schrijf naar
voorvermeld adres.

