
 

 

 

 

 

 Betreffende: Rodeneuzen-actie #Polvitasmile lente 2022 
 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 
 

Deze campagne valt onder de verantwoordelijkheid van de Pollet-groep, vertegenwoordigd door de 
moedermaatschappij, Pollet NV, rue de la Grande Couture 20 in 7501 Orcq, België, 
ondernemingsnummer 0418.402.966, en de dochteronderneming Pollet SA, rue de la Liberté 130 in 
59000 Rijsel, Frankrijk, met ondernemingsnummer FR463.482.855.60. 
 
Deelname aan de campagne is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden (hieronder). Door 

deel te nemen, erkent u dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en dat u ze aanvaardt. 
 

1. Voorwaarden voor de aanvaarding van publicaties 
Alle deelnemende publicaties moeten voldoen aan de volgende regels: 

- De publicaties moeten worden gepubliceerd tijdens de campagnedata (01/04/2022 tot 
31/05/2022). 

- Publicaties moeten op LinkedIn gepubliceerd zijn. 
- Publicaties moeten minstens één rode neus en de hashtag #Polvitasmile bevatten. 
- Slechts één foto per profiel zal worden aanvaard. 
- Berichten met een ongepast karakter worden niet in aanmerking genomen. 

 
2. Intellectueel eigendom 

De publicaties mogen alleen voor strikt persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk gebruik voor 
commerciële of andere doeleinden is ten strengste verboden. 
 

3. Verbintenissen tegenover Le Rire Médecin en de Cliniclowns 
- Voor elke geplaatste foto wordt 5 (vijf) euro aan één van de verenigingen geschonken, met een 

plafond van tweeduizend euro. 
- Het geld dat aan het eind van de campagne wordt ingezameld, wordt gelijk verdeeld tussen 

Le Rire Médecin in Frankrijk en de Cliniclowns in België. 
 

4. Beperking van de aansprakelijkheid van Pollet NV 
Pollet NV behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of de voorwaarden 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Pollet NV wijst alle verantwoordelijkheid af in geval 
van wijziging of annulering van de actie ten gevolge van overmacht. Pollet NV kan in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemer, om technische of andere redenen, niet in staat is 
geweest aan alle hierboven vermelde voorwaarden voor de actie te voldoen. 
 
Het Pollet-team 

  

Doornik, 23 maart  2022 


