
Bernard-Massard – « ÉMOTIONS » 

 

Artikel I: organisatie  

 

De naamloze vennootschap CAVES BERNARD-MASSARD, in het handelsregister 

van Luxemburg ingeschreven onder nummer B 4057, geregistreerd met btw-nummer 

LU10407130, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, met zetel te 8, rue du 

Pont, L-6773 Grevenmacher, in samenwerking met haar exclusieve verdeler in België, 

VA.S.Co, met zetel te Industrielaan 16-20, B-1740 Ternat, hierna de organisator 

genoemd, organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting.  

 

Voor deze gelegenheid nodigt Caves Bernard-Massard het grote publiek uit om een 

of meer foto's van hun gezicht, die een bepaalde emotie naar keuze laat zien, te 

posten via de website https://100.bernard-massard.lu, om zo kans te maken op 

verschillende prijzen gedurende heel het jaar 2021. Deelname aan deze wedstrijd is 

mogelijk van 03.05.2021 tot 31.12.2021, 23:59 uur.  

 

Elke maand zullen 20 winnaars door de jury worden gekozen die de maandprijzen 
winnen.  
Aan het eind van het jaar wordt door de jury een winnaar gekozen die de eindprijs 
mee naar huis mag nemen. Honderd door de jury geselecteerde foto's zullen ook aan 
het grote publiek worden voorgesteld in het kader van een tentoonstelling ter 
gelegenheid van de 100e verjaardag van Bernard-Massard, die begin 2022 zal 
plaatsvinden. 
 

 

Artikel II: deelnamevoorwaarden  

 

De deelname aan deze wedstrijd is gratis, houdt geen aankoopverplichting in en staat 

open voor alle meerderjarige natuurlijke personen, die woonachtig zijn in Luxemburg, 

België, Canada, met uitzondering van de vaste of tijdelijke medewerkers en 

vertegenwoordigers van de bedrijven Bernard-Massard, VA.S.Co, het agentschap 

Binsfeld, en hun familieleden. 

 

Elke deelnemer heeft de mogelijkheid een of meer foto's naar keuze in te zenden.  

De ingezonden foto('s) mag (mogen) geen merknamen van derden bevatten of 

verwijzen naar merknamen van derden.  Het moeten originele foto's van de deelnemer 

zijn en ze mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch ongepaste of 

verboden inhoud bevatten. Elke deelname voor rekening van andere personen en/of 

elke onvolledige deelname en/of deelname die na de uiterste datum (zie artikel I) wordt 

verzonden, zal als nietig worden beschouwd. De organisator van de wedstrijd kan om 

een identiteits- en/of adresbewijs vragen.  

 

 

https://100.bernard-massard.lu/


Artikel III: wedstrijdverloop   

 

Om aan de wedstrijd deel te nemen, worden de deelnemers verzocht naar de website 

https://100.bernard-massard.lu te gaan, hun foto live te nemen of te uploaden vanaf 

hun computer of telefoon, en vervolgens een deelnameformulier in te vullen. De 

organisator behoudt zich het recht voor om bij niet-naleving van de technische 

vereisten de inschrijving in te trekken. Hieronder, de informatie die in het formulier 

wordt gevraagd:  

 

 

De informatie die op het formulier gevraagd wordt, is de volgende:  

- Voornaam (*)  

- Naam (*)   

- E-mailadres (*)  

- Adres (*)   

- Geboortedatum (*)  

- Postcode (*)  

- Stad (*)   

- Land (*)   

- “Ik ga akkoord met het reglement.” (*)   

- Ik sta mijn beeld- en auteursrechten af voor de verstuurde foto. (*) 

 

De velden op het formulier met een sterretje zijn verplicht.  

 

Nadat het deelnameformulier correct is ingevuld en de foto door de organisator is 

gevalideerd, krijgt de gebruiker op de site een validatiebericht te zien.  

 

Artikel IV: intellectuele eigendom 

 

Door één of meerdere foto's in te zenden voor publicatie op de site https://100.bernard-

massard.lu, op de sociale netwerken en in het kader van de tentoonstelling 

georganiseerd ter gelegenheid van 100 jaar Bernard-Massard, verklaart de deelnemer 

dat bij zijn weten de foto('s) geen kopie of bewerking is (zijn) van een bestaand werk, 

ongeacht het medium. De deelnemer verklaart in het bijzonder dat zijn of haar 

creatie(s) geen inbreuk maakt/maken op rechten van derden, d.w.z. dat ze geen enkel 

element bevatten dat :  

 



- Intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet uitsluitend merkrechten, 

model- of ontwerprechten, industriële eigendomsrechten, artistieke of literaire 

rechten, artiesten- of opvoeringsrechten) of andere eigendomsrechten 

schenden.  

- Persoonlijke rechten schenden (met name, maar niet uitsluitend, rechten op 

namen, afbeeldingen en bescherming van de privacy).  

- Oneerlijke of onwettige concurrentie vormen.  

 

De organisator behoudt zich het recht voor om alle creaties die onder een van de 

hierboven vermelde categorieën vallen te weigeren of te schrappen. Als er ondanks 

de bovenstaande garantie van de deelnemer na de publicatie van de creatie op de 

website de publicatie van de foto op de website https://100.bernard-massard. Toch 

sprake is van een schending van een wet of misbruik, heeft de benadeelde partij het 

recht om de organisator van deze schending of dit misbruik op de hoogte te brengen 

en te vragen om de inhoud te verwijderen. 

De deelnemer garandeert dat hij/zij eigenaar is van en zeggenschap heeft over alle 

rechten die aan de foto('s) verbonden kunnen zijn, zodat de organisator het volledige 

gebruiks- en genotsrecht verkrijgt. De deelnemer verklaart in het bijzonder dat de 

rechten op de foto('s).  

 

Bijgevolg zullen de deelnemers de organisator vergoeden indien er een 

rechtsvordering, bezwaar of andere procedure door een natuurlijke of rechtspersoon 

tegen de organisator aangegaan wordt als gevolg van of in verband met het gebruik 

door de organisator van creaties die door de deelnemers gecreëerd en ingediend 

worden. Deze garantie geldt voor alle schade, rente, kosten, afhandelingskosten of 

erelonen die door de organisator betaald of gedragen zouden moeten worden.  

 

Toestemming voor gebruik van de creaties  

 

 

Door zijn of haar foto in te zenden naar de organisator voor publicatie op de website 

https://100.bernard-massard.lu, geeft de deelnemer de organisator uitdrukkelijk 

toestemming om zijn of haar foto te reproduceren en openbaar te maken op zijn 

website, op sociale netwerken en op elk medium dat wordt gebruikt om de wedstrijd 

bekend te maken, gedurende de gehele looptijd van de wedstrijd en voor onbeperkte 

duur, zonder enige vergoeding van welke aard dan ook voor de deelnemer.  

Hij geeft de organisator ook toestemming om zijn foto te gebruiken in een 

tentoonstelling gewijd aan 100 jaar Bernard-Massard.  

  

Deze wedstrijd zal in 2021 meerdere winnaars opleveren. 

 

https://100.bernard-massard/


• 20 winnaars per maand, gekozen uit alle deelnemers, winnen een fles Cuvée 

1921.  

• 100 hoofdprijswinnaars zullen door de jury worden geselecteerd. Ze winnen:  

o een Prestige box  

o twee uitnodigingen voor de tentoonstelling gewijd aan 100 jaar Bernard-

Massard, 

o een afdruk van hun foto (formaat overeen te komen).  

 

 

Artikel VI: aanwijzing van de winnaars  

De jury zal alle volledige en correcte inschrijvingen van alle meerderjarige personen 

in aanmerking nemen.  

De winnaars worden gekozen door een jury van vier personen. In geval van 

onenigheid tussen de jury en Bernard-Massard, zal de uiteindelijke beslissing 

genomen worden door Bernard-Massard.  

De winnaars worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht van hun 

overwinning, zoals de deelnemer heeft aangegeven op het inschrijvingsformulier.  

Indien de winnaar niet reageert binnen zeven dagen na de kennisgeving van zijn of 

haar overwinning, zal de prijs worden toegekend aan een andere deelnemer, gekozen 

door de jury.  

 

Artikel VII: uitsluiting van aansprakelijkheid van de organisatoren  

 

Als de wedstrijd na een geval van overmacht om technische redenen of een andere 

toevallige oorzaak afgelast, uitgesteld of onderbroken moet worden, kan de 

organisator als organiserend bedrijf in geen geval aansprakelijk gesteld worden. 

  

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden als het e-mailadres van de 

deelnemer dat op het inschrijvingsformulier ingevuld is, niet geldig is of niet werkt, of 

als de inbox van de deelnemer vol is en hij hierdoor geen e-mails kan ontvangen.  

De organisator herinnert de deelnemers aan de eigenschappen en beperkingen van 

het internet en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verbinding van de 

deelnemers met het netwerk via de pagina https://100.bernard-massard.lu  

Bovendien kan de organisator in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij 

verzendingproblemen met en/of het verlies van e-mails. De organisator kan in het 

bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade aan 



de deelnemers, hun computerapparatuur en de daarop opgeslagen gegevens, of voor 

de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.  

 

De organisator kan ook niet aansprakelijk gesteld worden als een of meerdere 

deelnemers geen verbinding met de wedstrijdwebsite kunnen maken of niet kunnen 

deelnemen als gevolg van een technische storing of een probleem, met inbegrip maar 

niet beperkt tot problemen met: (1) een overbezet netwerk; (2) menselijke of 

elektrische fouten; (3) ieder kwaadwillig optreden; (4) de telefoonverbinding; (5) de 

hardware of software; (6) de slechte werking van software of hardware; (7) een geval 

van overmacht; (8) storingen die het verloop van de wedstrijd kunnen beïnvloeden.  

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op ieder ogenblik en 

zonder voorafgaande kennisgeving af te gelasten, te wijzigen, te verlengen, te 

verkorten, te annuleren of te onderbreken. 

 

Artikel VIII: aanvaarding  

  

De aanvaarding van de algemene voorwaarden en het antwoorden op de vragen in 

het formulier zijn verplicht om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen.  

De deelnemer aanvaardt onvoorwaardelijk alle beslissingen die door de organisator 

van deze wedstrijd genomen worden. De beslissing van de organisator in verband 

met de bepaling van de winnaar is definitief en onherroepelijk. De organisator heeft 

het recht om op eender welk moment te controleren of dit reglement correct 

toegepast wordt.  

De deelnemers geven hun toestemming, louter door hun deelneming en zonder 

recht op schadevergoeding, voor het gebruik van hun (voor)naam en werk in 

reclame, persberichten en/of e-mails die in verband met deze wedstrijd gepubliceerd 

zullen worden. 

 

Article IX : Données personnelles  

Het e-mailadres van de winnaar wordt ter controle bewaard. De e-mailadressen van 

alle deelnemers worden uiterlijk twaalf maanden na het einde van de wedstrijd 

gewist. Volgens de wet van UE n°2016/679 du 27 april 2016 op de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft 

elke deelnemer het recht om zijn persoonsgegevens te bekijken en corrigeren en te 

weigeren dat deze informatie verwerkt wordt door te schrijven naar het 

wedstrijdadres: Bernard-Massard, 8, rue du Pont L-6773 te Grevenmacher. 

Artikel X: varia  



Dit reglement valt onder de Luxemburgse wetgeving. Alle bepalingen in dit 

reglement vormen de regels tussen de partijen. Vijftien dagen na de afloop van deze 

wedstrijd kan er geen enkele klacht meer ingediend worden.  

Vragen of klachten in verband met dit reglement of deze wedstrijd kunnen via e-mail 

(naar concours@redesign.lu) ingediend worden. Er zal geen communicatie over 

deze wedstrijd uitgewisseld worden.  

Het reglement kan op schriftelijk verzoek gratis bij de organisator verkregen worden.  

Dit reglement werd neergelegd bij het kantoor van gerechtsdeurwaarders Tapella & 

Nilles, 14-16, rue du Canal, L-4050 Esch-sur-Alzette en kan op de website 

www.tapella-nilles.lu geraadpleegd worden.  
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