Wedstrijdreglement Bonusvraag Van Carrefour – Prijs Daoust Dienstencheques
Prijs: 1 jaar huishoudhulp (3u elke 2 weken gedurende 52 weken).
Daoust Dienstencheques zal een huishoudhulp ter beschikking van de winnaar stellen binnen een
redelijke termijn nadat deze laatste de daartoe vereiste formaliteiten heeft vervuld. Als de
noodzakelijke formaliteiten niet vervuld zijn, kan de huishoudhulp niet ter beschikking worden
gesteld.
Deze formaliteiten bestaan erin dat een overeenkomst wordt ondertekend met de vennootschap
Daoust nv en dat er in eigen naam dienstencheques worden besteld bij Sodexo.
De deelnemers zijn zich bewust van het feit dat de Dienstencheques moeten worden gebruikt
conform de modaliteiten die erop van toepassing zijn. De winnaar mag de huishoudhulp enkel in
dienst nemen via de diensten van Daoust Dienstencheques. Zelfs als blijkt dat hij al over een
huishoudhulp beschikt via een andere erkende onderneming dan Daoust Dienstencheques, kan de
winnaar zijn prijs enkel krijgen door de terbeschikkingstelling van een huishoudhulp via Daoust
Dienstencheques volgens de bovenvermelde modaliteiten.
De prijs van deze wedstrijd is 1 jaar huishoudhulp (via het systeem van dienstencheques)
aangeboden aan de winnaar, namelijk 3 uur elke 2 weken (gedurende 52 weken).
Daoust zal driemaandelijks op de bankrekening van de winnaar het bedrag storten van een
dienstencheque (na aftrek van het fiscaal voordeel*) per effectief gepresteerd uur door een
huishoudhulp van Daoust, op voorwaarde dat de winnaar deze dienstencheques bij Daoust gebruikt
voor minimaal 3 dienstencheques elke 2 weken gedurende 52 weken. Als de winnaar deze
verplichting niet nakomt en Daoust Dienstencheques hem toch de huishoudhulp aanbiedt, dan
behoudt Daoust Dienstencheques zich het recht voor geen huishoudhulp meer ter beschikking te
stellen en het voorziene bedrag niet terug te betalen.
Daoust heeft een inspanningsverplichting om een huishoudhulp te zoeken voor de winnaar. Als
Daoust geen huishoudhulp voor de winnaar vindt binnen 6 maanden na de ondertekening van de
overeenkomst met Daoust Dienstencheques, zal de winnaar het bedrag van deze prijs op zijn
bankrekening ontvangen.
Als de winnaar binnen de 6 maanden die volgen op het contact dat door Daoust Dienstencheques
met hem is opgenomen de vereiste formaliteiten zoals uiteengezet door Daoust niet heeft vervuld
om een huishoudhulp te verkrijgen, vervalt het recht van de winnaar op de prijs automatisch en
van rechtswege zonder dat hij aanspraak kan maken op een andere prijs of op eender welke
compensatie of schadevergoeding.
Deze prijzen kunnen niet worden ingeruild of geretourneerd tegen hun contante waarde.

* Prijs van een dienstencheque: Indien de winnaar is gedomicilieerd in Brussel € 9 (prijs van een
dienstencheque) - € 1,35 (fiscale aftrek van 15%) = € 7,65. Indien de winnaar is gedomicilieerd in
Vlaanderen: € 9 (prijs van een dienstencheque) - € 2,70 (fiscale aftrek van 30%) = € 6,30. Indien
de winnaar is gedomicilieerd in Wallonië: € 9 (prijs van een dienstencheque) - € 0,90 (fiscale aftrek
van 10%) = € 8,10.

