
 

 

 

Reglement Daoust – Actie Gezinsbond 
 
Artikel 1: Organisatie 
DAOUST NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Louizapoortgalerij 203/5, 
organiseert een actie voor nieuwe en bestaande leden van de Gezinsbond die nog geen klant zijn bij 
Daoust Dienstencheques. En bestaande klanten van Daoust Dienstencheques.  
Deze actie bestaat uit het schenken van een verzorgingspakket van het merk Rituals aan 100 deelnemende 
klanten. De voorwaarden en modaliteiten van dit aanbod worden hieronder bepaald. 
 
Deze actie loopt van 15 oktober 2019 tot en met 31 januari 2020. De actie is enkel geldig in België. 
Deelname aan deze actie is gratis en vereist enkel de aanvaarding van onderhavig reglement met 
alle huidige of toekomstige bepalingen). 
 
Artikel 2: Deelnamevoorwaarden 
2.1. 
Deelname aan deze actie is voorbehouden aan natuurlijke personen die volgens de Belgische wet 
meerderjarig zijn (18 jaar of ouder) op de datum van de lancering van de actie en officieel in België wonen, 
met uitzondering van de werknemers van het organiserende bedrijf en van alle dienstenaanbieders die 
hebben meegewerkt aan de organisatie van de actie, alsook hun families (dezelfde naam en/of hetzelfde 
adres). 
 
2.2.  
Actie is voorbehouden aan personen die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

2.2.1 Enerzijds leden van de Gezinsbond die hun lidmaatschap voor het jaar 2020 vernieuwen 
en die zich tussen 15 oktober 2019 en 31 januari 2020 als nieuwe klant bij Daoust 
Dienstencheques inschrijven. Met nieuwe klant wordt bedoeld elke nieuwe klant die 
nooit is ingeschreven geweest bij Daoust Dienstencheques of geen klant meer is geweest 
(geen huishoudhulpprestaties van Daoust) sinds 01 oktober 2017. 
Of 

2.2.2 Anderzijds leden van de Gezinsbond die hun lidmaatschap voor het jaar 2020 vernieuwen 
en die bovendien al bestaande klanten zijn bij Daoust Dienstencheques. Met bestaande 
klant wordt bedoeld elke bestaande klant die sedert 15 oktober 2019 al 3 maanden 
gebruik maakt van de huishoudhulpprestaties van Daoust en voor in de toekomst nog 
andere ( of minstens 1) huishoudhulpprestatie(s) heeft vastgelegd.  

 
DAOUST NV behoudt zich het recht voor om de deelname van bepaalde personen aan deze wedstrijd te 
weigeren. 
 
2.3. 
Onvolledige, onjuiste en/of frauduleuze deelnames worden niet in aanmerking genomen. 
 
2.4. 
Tijdens de duur van de actie wordt slechts één deelname per persoon aanvaard (één telefoonnummer 
per persoon). Bij meerdere deelnames zal slechts rekening worden gehouden met één deelname, 
namelijk de deelname die Daoust nv als eerste heeft ontvangen na de lancering van de actie. De 



 

 

 

poging om meerdere keren deel te nemen, kan resulteren in de uitsluiting van de deelnemer door 
Daoust nv. 
De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit, hun adres en hun 
leeftijd te leveren, zodat Daoust nv kan nagaan of aan de actievoorwaarden is voldaan.  
 
Artikel 3: Verloop van de actie en aanduiding van de winnaars 
3.1. 
Om deel te nemen aan de actie moeten de deelnemers: 

1. Het antwoordformulier invullen in de folder ‘Een bedanking voor je lidmaatschap’ van de 
Gezinsbond (folder verspreid in oktober 2019); 

2. Het juiste antwoord te geven op de drie volgende vragen: 
- Hoeveel huishoudhulpen stelt Daoust tewerk over gans België? 
- Sinds wanneer is Daoust actief in de dienstencheque-sector? 
- Van welke korting genieten de Gezinsbondleden bij Daoust? 

3. Het antwoordformulier bezorgen in een Daoust JobCenter in Vlaanderen of Brussel, vóór 31 
januari 2020 (de adresgegevens van de Daoust JobCenters zijn beschikbaar op 
www.daoust.be/nl/JobCenter); 
4. De algemene actievoorwaarden aanvaarden en hun gegevens (Gezinsbond lidnummer en 
telefoonnummer) op correcte wijze invullen.  

 
3.2.  
Klant worden van Daoust Dienstencheques: Daoust nv neemt contact op met de deelnemers om hun 
wensen (dagen, uren, frequentie, ...) te weten te komen en stelt binnen een redelijke termijn na de 
aanvraag via het aanbodformulier en nadat de klant de hiervoor vereiste formaliteiten vervuld heeft, een 
huishoudhulp ter beschikking. Indien de noodzakelijke formaliteiten niet vervuld worden, kan er geen 
huishoudhulp ter beschikking worden gesteld. Deze formaliteiten bestaan uit de ondertekening van een 
contract met de onderneming Daoust nv en de bestelling van elektronische dienstencheques op eigen 
naam bij Sodexo. De winnaar is zich bewust van het feit dat de dienstencheques moeten worden gebruikt 
volgens de modaliteiten die erop van toepassing zijn. De winnaar kan de huishoudhulp alleen gebruiken 
via de diensten van Daoust nv. Indien zou blijken dat de winnaar reeds via een ander erkend bedrijf dan 
Daoust nv gebruikmaakt van een huishoudhulp, kan hij zijn prijs slechts verkrijgen door een beroep te 
doen op een huishoudhulp via Daoust nv volgens de hierboven beschreven modaliteiten. Het zoeken naar 
een huishoudhulp voor elke nieuwe klant vormt voor Daoust nv een middelenverbintenis en hangt 
inzonderheid af van de beschikbare uren van zijn huishoudhulp(en). 
 
3.3. 
Alleen degenen die alle vragen volledig hebben beantwoord, komen in aanmerking voor het bepalen van 
de winnaar.  
 
Alleen leesbare, correct en volledig ingevulde antwoorden die overeenkomstig de voorwaarden van 
reglement zijn ontvangen, worden in aanmerking genomen. Typ-, spellings- of andere fouten kunnen niet 
worden ingeroepen om van de organisator van de wedstrijd een schadevergoeding te eisen of om hem te 
dwingen tot het naleven van welke verplichting dan ook. 
 
De winnaars worden geselecteerd uit alle deelnemers die hun lidmaatschap voor het jaar 2020 bij 
Gezinsbond hebben vernieuwd en die de bovenvermelde drie vragen correct hebben beantwoord.  
Uit deze deelnemers zullen 100 winnaars worden aangeduid:  

http://www.daoust.be/nl/jobcenter


 

 

 

1. 70 van de 100 winnaars worden geselecteerd op basis van de nieuwe klanten die zich al eerste  
hebben ingeschreven bij Daoust Dienstencheques tussen 15 oktober 2019 en 31 januari 2020 én 
bij wie een eerste betalende prestatie door een huishoudhulp van Daoust Dienstencheques heeft 
plaatsgevonden vóór 28 februari 2020.   

 
In geval meerdere deelnemers die de juiste antwoorden hebben gegeven zich op hetzelfde 
ogenblik hebben ingeschreven (datum inschrijving), krijgt de deelnemer bij wie de te betalen 
prestatie als eerste werd uitgevoerd (datum) voorrang.   

 

2. 30 van de 100 winnaars worden gekozen op basis van de deelnemende personen met de langste 
anciënniteit bij Daoust Dienstencheques, bepaald door de datum van de eerste 
huishoudhulpprestatie bij de klant.   

 
Bij gebrek aan een voldoende aantal correcte antwoorden op de 3 vragen, zullen de winnaars worden 
bepaald op basis van het nummer dat het dichtst bij de juiste antwoorden ligt, met dien verstande dat het 
dichtstbijzijnde antwoord dat boven het juiste antwoord ligt, zal prevaleren op het dichtstbijzijnde onder 
het juiste antwoord ligt. De vragen en hun antwoorden mogen in geen geval het voorwerp uitmaken van 
een geschil. Bij twijfel of een fout over het juiste antwoord of over de keuze van de winnaars, mogen 
de organisatoren alle vereiste maatregelen treffen om het goede verloop van de actie te 
verzekeren. Daoust nv beslist autonoom over de aanduiding van de winnaars. Deze beslissing kan niet 
worden betwist door de deelnemers noch door derden. 
 
3.4. 
Nadat Daoust nv de winnaars heeft aangeduid, zal de onderneming hen uiterlijk op 15 mei 2020 
telefonisch op de hoogte brengen op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer.  
 
3.5. 
Alleen de hierboven beschreven procedure zal worden beschouwd als een geldige procedure om deel te 
nemen aan de actie en een prijs te krijgen. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle 
deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder 
enig verhaal. 
 
Artikel 4: Prijs 
4.1. 
Daoust nv biedt 100 winnaars een Rituals verzorgingspakket (met een waarde van € 20,90) onder de 
vastgestelde voorwaarden aan. De geschenkdoos moet door de winnaars worden afgehaald in het Daoust 
JobCenter dat hen tijdens het telefonisch contact met Daoust (zie 3.4) zal worden meegedeeld.  De prijs 
kan niet volledig, noch ten dele worden geruild of in geld of natura worden omgezet.  
 
4.2. 
Daoust nv kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, de prijs wijzigen. 
 
Artikel 5: Aansprakelijkheid 
5.1. 
Daoust nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, directe of indirecte 



 

 

 

schade die het gevolg zijn van deelname aan deze actie en van de toekenning van de prijzen. Drukfouten, 
schrijf- en typfouten, technische fouten of vergelijkbare fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond 
om de aansprakelijkheid van Daoust nv in te roepen. 
 
5.2. 
Daoust nv behoudt zich het recht voor om de actie volledig of gedeeltelijk te wijzigen, schorsen 
en/of onderbreken of zelfs annuleren, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. In dergelijke 
gevallen kan Daoust nv ook niet aansprakelijk worden gesteld, noch verplicht worden een 
schadevergoeding te betalen aan deelnemers. 
 
5.3. 
In geval van fraude of de niet-naleving van onderhavig reglement waarvoor deelnemers kunnen 
worden uitgesloten van de actie, behoudt Daoust nv zich het recht voor om gerechtelijke stappen 
te ondernemen tegen deze deelnemer. 
 
5.4. 
In geval van overmacht, in gevallen die niet staan beschreven in dit reglement of in geval van betwisting 
kan Daoust nv alle maatregelen treffen om het goede verloop van deze actie te verzekeren. Deze 
beslissingen zijn bindend en zonder mogelijkheid tot beroep. 
 
5.5. 
Geschillen die het gevolg zijn van deze actie vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van 
de maatschappelijke zetel van Daoust nv. 
 
Artikel 6: Bescherming van de privacy 
6.1. 
De contactgegevens (naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres. Gezinsbond lidnummer) die worden 
verzameld tijdens deze actie worden verwerkt in de zin van de Belgische Privacywet en de Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens van natuurlijke personen. Deze gegevens zijn bedoeld voor Daoust nv, de 
verwerkingsverantwoordelijke, voor het beheer van uw deelname, voor het aanduiden van de 
winnaars en voor het toekennen en verzenden van de loten. 
 
6.2. 
Door de actievoorwaarden te aanvaarden, aanvaardt de deelnemer om e-mails te ontvangen van 
het organiserende bedrijf. De deelnemers kunnen zich op elk ogenblik uitschrijven van deze e-mails via 
een link onderaan in elke e-mail. 
 
6.3. 
De deelnemer aan de actie kan aan Daoust nv inzage, rectificatie of verwijdering van zijn gegevens 
vragen. Hij moet dit verzoek schriftelijk indienen met toevoeging van een bewijs van identiteit, door 
middel van een brief gericht aan de maatschappelijke zetel (Louizapoortgalerij 203/5 in 1050 Brussel) ter 
attentie van de afdeling Marketing.  
 
6.4. 
Verder zijn voor de verwerking van gegevens in het kader van deze actie de bepalingen van het 
privacybeleid van Daoust nv van toepassing (www.daoust.be/privacy). 


