
Actievoorwaarden Scratch & Win actie – The Mocktail Club  
Artikel 1: onderwerp  
1.1 The Mocktail Club (Kruibekestraat 130, 9150 Bazel, België met ondernemingsnummer BE 0736 

878 415) organiseert een promotionele actie ter gelegenheid van het eindejaar genaamd “ 
Scratch & Win”. Deze actie vindt plaats van 1 december 2021 tot 31 december 2021.  

1.2 De Scratch & Win actie vindt plaats op het Belgisch grondgebied. 
1.3 Dit reglement bepaalt de algemene actievoorwaarden.  

 

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden  

2.1 Deelname aan de actie is toegelaten voor alle natuurlijke personen die hun woonplaats in België 
hebben en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op datum van het begin van deze actie.  
 

2.2 The Mocktail Club mag ten allen tijde een persoon uitsluiten van de deelname aan de Scratch & 
Win actie bij inbreuk op een of meerdere deelnamevoorwaarden of bij misbruik, bedrog of 
verraderlijke deelname.  

 
 

2.3 Verloop van de Scratch & Win actie  
Om aan de actie deel te nemen moet de kandidaat voldoen aan de in artikel 2.1 voorziene 
voorwaarden.  
Elke deelnemer bij elke aankoop van een fles mocktail van The Mocktail Club, tussen 1 december 
2021 en 31 december 2021, een kraskaart waarop een vak kan worden weggekrast. Wanneer 
een deelnemer, na aankoop, een winnende combinatie. Een winnende combinatie bestaat uit 3 
dezelfde icoontjes.  
Indien de deelnemer een winnende combinatie krast, kan hij aan de kassa een 
wedstrijdformulier vragen en antwoorden op de wedstrijdvraag (Hoeveel ml zit er in 1 fles 
mocktail van The Mocktail Club? Antwoord: 1000 ml). In ruil voor een winnende kraskaart en een 
correct antwoord op de webstrijdvraag, ontvangt de deelnemer een gratis fles mocktail van The 
Mocktail Club. De smaak van deze fles mocktail kan niet gekozen worden. 
 

2.4 De actie is enkel geldig bij deelnemende handelaars. 
 

2.5 De actie is niet geldig in de webshop van The Mocktail Club.  

Artikel 3: Prijzen  

3.1 Winnaars ontvangen 1 fles mocktail van The Mocktail Club aan de kassa van de handelaar waar 
ze de kraskaart verkregen hebben.  

3.2  De deelnemer kan niet kiezen welke smaak mocktail van The Mocktail Club hij/zij ontvangt. 
3.3  De prijzen liggen vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde 

ervan in cash geld. 
3.4 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking 

van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs en zal deze prijs niet toegewezen aan een 
andere deelnemer. 

 



Artikel 4: Wijzigingen van de actie  

4.1 The Mocktail Club behoudt zich het recht om de organisatie van de Scratch & Win actie te 
wijzigen, en ten allen tijde de Scratch & Win actie op te schorten, uit te stellen of te beëindigen. 
Dit zonder vooropzeg, zonder vermelding van de redenen ervan en zonder schadeloosstelling van 
deelnemers of derden.   

4.2 Indien The Mocktail Club gedwongen zou zijn om vroegtijdig een einde te maken aan de Scratch 
& Win actie, de Scratch & Win actie te wijzigen of stop te zetten op grond van het niet passende 
gedrag van een van de deelnemers, behoudt The Mocktail Club zich het recht om vergoeding van 
de daarvoor geleden schaden te vorderen. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid  

5.1 The Mocktail Club, de werknemers ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd, 
kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, 
schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, 
inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs. 

5.2 The Mocktail Club kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig 
rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het 
even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het 
even welke reden. 

Artikel 6: Aanvaarding en toepassing van het reglement  

6.1 Deelname aan de Scratch & Win actie  impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit 
reglement. Geen enkele betwisting ervan wordt in overweging genomen.  

6.2 Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.  
6.3 Dit Reglement kan te allen tijde worden geraadpleegd op de site 

(www.themocktailclub.com/actievoorwaarden) 
6.4 De Actie staat onder toezicht van The Mocktail Club. In het geval van overmacht, bij niet 

voorziene gevallen of in het geval van betwisting, kan The Mocktail Club alle nodige beslissingen 
nemen om het goede verloop van de Scratch & Win actie te verzekeren. Haar beslissingen zijn 
soeverein en zijn niet voor beroep vatbaar. The Mocktail Club kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor enige schade. 

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen  

7.1 De deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten inzake toepassing of de 
uitlegging van de Scratch & Win actie eerst te proberen een minnelijke oplossing te vinden met 
The Mocktail Club alvorens andere stappen te ondernemen.  

7.2 Als een bepaling van dit reglement als nietig of ongeldig moet worden beschouwd, behouden 
de overige bepalingen van dit reglement hun geldigheid.  

7.3 Het reglement en het verloop van de Scratch & Win actie zelf zijn onderworpen aan Belgisch 
recht.  


