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WINACTIE ‘CURAÇAO’ IN HET KORT 
De winactie is alleen toegankelijk via social media gedurende de actieperiode. 
Gedurende de win actie kan men deelnemen via de Mr.Cool Facebookpagina en Instagrampagina.  
Om deel te nemen aan de win actie, maak een foto van jezelf met een Mr. Cool flesje en deel deze foto door 
ons te volgen/liken en taggen op onze Facebookpagina #mrcooldrinks en/of Instagrampagina 
@mrcoolsoftdrinks. Door deel te nemen maak je kans op het winnen van 2 tickets naar Curaçao. 
 
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de winactie van Mr. Cool.  
Mr. Cool is een merk van South American Food Express B.V., Groothandelsmark 86, 3044 HC Rotterdam. 
 
ALGEMEEN 
Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing die in 
2014 in werking is getreden. South American Food Express B.V., verklaart te allen tijde te zullen handelen 
conform het bepaalde in deze Gedragscode. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de algemene 
spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden. 
 
 
SPELVOORWAARDEN  
De actieperiode loopt van 15 november tot en met 9 december 2019 16.00 uur. 

 

 Manier 1) Om mee te doen aan de winactie: 
 
Maak een Coole foto van jezelf met een flesje Mr. Cool en deel deze foto door ons te volgen/ liken 
en taggen op onze Facebookpagina #mrcooldrinks en/of Instagrampagina @mrcoolsoftdrinks. 
 

 Manier 2) Om mee te doen aan de win actie: 
Maak een Coole foto bij de Mr.Cool fotowall op de volgende events: 
 
o Vrijdag 15 December 2019 

KASSAV – 40 YEAR ANNIVERSARY TOUR 
The Box, Mekongweg 5, 1043AE Amsterdam, Nederland 
 

o Zaterdag 16 November 2019 
I Love Urban Indoor Music Festival 2019 
Ahoy Rotterdam, Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam, Nederland 
 

Deel deze foto door ons te volgen/ liken en taggen op onze Facebookpagina #mrcooldrinks en/of 
Instagrampagina @mrcoolsoftdrinks. 
 

 Aan deelname zijn geen kosten verbonden jegens South American Food Express B.V., . De volledige 
kosten die de deelnemer maakt voor zijn deelname (gebruik telefoon of andere mobiel apparaat, 
internetverbinding, etc.) komen volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de 
deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator. 

 

 Alle tags & likes die na 9 december2019, 16.00 uur worden gepost, doen niet meer mee aan de 
trekking van de winnaar voor de actie. 

 

 Op 16 december, na 16:00 uur, maakt South American Food Express B.V., door loting 1 winnaar 
bekend. 
 

 Deze winnaar wordt genoemd/’getagd’ in een opmerking onder het bericht op 16 december na 
16:00 uur ‘s middags. Via een privé bericht (Facebook Messenger of Instagram) zullen verdere 
contactgegevens worden gevraagd ten behoeve van de verdere afhandeling van de prijs. Deze 
gegevens zullen niet gebruikt worden voor toekomstige communicatie.  
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 South American Food Express B.V., heeft het recht berichten te negeren en/of te verwijderen die: 
- Het merk ‘Mr. Cool-drinks, Mrcoolsoftdrinks & Mrcooldrinks’ beschadigen, 
- Kwetsend zijn naar personen, bevolkingsgroepen of instellingen, 
- Seksueel geladen zijn, 
- Verband houden met alcohol of verslavende middelen, 
- Verwant zijn aan bovenstaande redenen.  

 

 South American Food Express B.V., heeft het recht om zonder enige uitleg de win actie op elk 
moment te staken indien de verdere organisatie van de ‘Win actie’ wordt bemoeilijkt of 
onmogelijk wordt gemaakt door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de 
invloedsfeer van Mr. Cool. Indien dit gebeurt, zal dit gecommuniceerd worden via 

https://mrcool-drinks.nl/ en via de Facebookpagina en Instagrampagina van Mr. Cool. 

 

 Deelname is alleen voorbehouden voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen. 
 

 Deelname is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar met een vaste woon- en verblijfplaats in 
Nederland. 
 

 De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort. 
 

 De deelnemer mag niet onder curatele toezicht zijn. 
 

 De deelnemer stemt er bij het aanvaarden van de prijs in toe dat aanvaarding 
geheel voor zijn/haar eigen risico en verantwoording is. 

 

 Deelname is uitgesloten voor werknemers, vrienden en kennissen van South American Food 
Express B.V., en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee South American Food Express 
B.V., samenwerkt tijdens deze actie. 
 

 South American Food Express B.V., heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten 
indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op 
een andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. 

 

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, voordat die bekend is gemaakt door South 
American Food Express op social media (Facebookpagina en Instagrampagina) van Mr.Cool. 
 

 De winnaar ontvangt: 
o De winnaar ontvangt een voucher op 2 tickets naar Curaçao, 

voucher alleen in te leveren voor 31 maart 2020 bij Parbo Travel te Rotterdam. 
o Tickets heeft een waarde van € 520,- per stuk, inclusief per ticket één ruimbagage van 

maximaal 20 kg en één handbagage van maximaal 10 kg. 
o Minimum verblijf 7 dagen en maximum 2 maanden. 

 

 Niet inbegrepen: 
o Tickets niet beschikbaar in vakantieperiode 
o Wijzigingskosten niet inbegrepen 
o Reis- en annuleringkosten niet inbegrepen 
o Verblijfkosten niet inbegrepen 

 

 Deze voucher is niet inwisselbaar tegen contant geld. 
 

 Deze voucher staat op naam geregistreerd en kan niet doorverkocht of overgedragen worden aan 
derden. 

 

 Deze voucher kan niet gecombineerd worden met een andere actie of aanbieding. 
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 Op het tijdstip van het winnen van de prijs dient de prijswinnaar de volgende gegevens te 
verstrekken: 
o E-mailadres 
o Telefoonnummer/ Mobilenummer 
o Voornaam en achternaam 
o Adres 
o Postcode, woonplaats 

 

 South American Food Express B.V., kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor 
de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of 
onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden van spamfilters van de e-mails 
verzonden door South American Food Express B.V.  

 

 Deze spelvoorwaarden zijn ook hier te vinden. 

 

 Klachten/opmerkingen over deze actie kunnen mailen worden naar info@safebv.nl. 
 

 
PRIVACYVERKLARING 
Deelname aan deze win actie, georganiseerd door South American Food Express B.V., veronderstelt de 
inzameling en verwerking door South American Food Express B.V., van persoonsgegevens van de deelnemers 
aan de win actie. Zonder jouw persoonsgegevens kan de win actie niet naar behoren functioneren. 
Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van win 
acties georganiseerd door South American Food Express B.V.,    
 
1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
De verwerkingsverantwoordelijke is: 
South American Food Express B.V.,  
Groothandelsmark 85 - 87 
3044 HC Rotterdam 
Nederland 
Tel.: + +31 (0)10 462 29 88 & +31 (0)10 462 29 73 
 
2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT SOUTH AMERICAN FOOD EXPRESS B.V.?  
South American Food Express B.V., verwerkt alle gegevens die je meedeelt op de via de facebookpagina (Mr. 

Cool), met name jouw contactgegevens zoals jouw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en 

e-mailadres. South American Food Express B.V., kan persoonsgegevens enkel verwerken wanneer deze 

wettelijk zijn verkregen. Door iemand te ‘taggen’, word je geacht alle benodigde toestemming(en) te hebben 

verkregen van de betrokkene(n).  

 
3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELT SOUTH AMERICAN FOOD EXPRESS B.V. JOUW GEGEVENS?  
Contactgegevens van deelnemers aan deze wedstrijd worden door South American Food Express B.V., 
opgenomen, bijgehouden en verwerkt in een gegevensbank om: 

 Je te kunnen contacten in het kader van de wedstrijd waaraan je hebt deelgenomen - dit is 
noodzakelijk voor de uitvoering van het contract (het wedstrijdreglement). 

 
 
4. WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW GEGEVENS?  
Jouw persoonsgegevens zullen alleen toegankelijk zijn voor South American Food Express B.V., en haar digitale 
Social Mediapartner en worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn; afhandeling en 
uitbetaling van de gewonnen prijs.  
 
5. HOELANG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS BEWAARD?  
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Jouw persoonsgegevens worden door South American Food Express B.V., niet bijgehouden. Voor de winnaar 
geldt dat deze gegevens, gedurende het afhandelings- en verwerkingsproces van de gewonnen prijs worden 
bijgehouden en daarna om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 
 
6. WAT ZIJN JOUW RECHTEN? 
De deelnemers aan de wedstrijden georganiseerd door South American Food Express B.V., waarbij de 
deelnemers bepaalde persoonsgegevens hebben verstrekt, hebben steeds het recht op toegang tot hun 
gegevens, om de gegevens desgevallend te verbeteren en om deze gegevens te laten overdragen. Bovendien 
hebben deelnemers het recht om ons kosteloos te verzoeken om in bepaalde omstandigheden de verwerking 
van hun persoonsgegevens te beperken of om kosteloos een bezwaar in te dienen tegen een verwerking 
gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. 
Je kunt zich steeds verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing. 
Verder beschikt je over het recht om jouw toestemming met betrekking tot de verwerking van jouw 
persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de 
wettigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van 
deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond. 

Indien je één of meer rechten wenst uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar info@safebv.nl of door 

ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat je zich afdoende 
identificeert. 
Je hebt ook steeds het recht om contact op te nemen met de Toezichthoudende Autoriteit en in voorkomend 
geval klacht in te dienen. 
 
7. COOKIES 
South American Food Express B.V., verzamelt en verwerkt ook niet rechtstreeks identificerende gegevens over 
jouw gedrag op het Internet. South American Food Express B.V., maakt daarvoor gebruik van cookies, een 
standaardtechnologie op het Internet die toelaat om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren 
(taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, etc.). Voor meer informatie over het gebruik van cookies, 

gelieve de volgende pagina op de website te raadplegen: https://mrcool-drinks.nl/privacybeleid/ & 
https://www.safebv.com/privacybeleid/. 
  
8. HOE KUN JE MET ONS IN CONTACT KOMEN? 
Bij vragen, opmerkingen of klachten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens of in het kader 

van de uitoefening van de hierboven beschreven rechten, gelieve een e-mail ter sturen info@safebv.nl.  
 
Je kan er ook voor kiezen om een brief te sturen naar het volgende adres: 
South American Food Express B.V. 
Groothandelsmark 86 
3044 HC Rotterdam 
Nederland 

Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen via: info@safebv.nl. 
 
9. WIJZIGINGEN 
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 
14 november 2019. Je kunt steeds de meest recente Privacyverklaring vinden op onze website: 

https://mrcool-drinks.nl/privacybeleid/ & https://www.safebv.com/privacybeleid/. 
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