AQUARIUS SPORTCLUB promotie campagne
Actie Aquarius ‘Collect codes & win unique prizes every week for your sports club’
From: 10/9/2018 till: 27/1/2019

1. Wat houdt de AQUARIUS-campagne in?
In het najaar kan je dankzij Aquarius mooie prijzen winnen voor je sportclub. Elke deelnemer kan unieke
codes verzamelen en deelnemen op de website www.aquarius.be. Op deze website kan de deelnemer
uit de voorgestelde sportclubs kiezen welke sportclub hij wil steunen of zijn eigen sportclub toevoegen
als deze nog niet in de lijst staat. Nadat de deelnemer zijn unieke code heeft ingevoerd, zal deze worden
toegekend aan de gekozen sportclub. Deze campagne bestaat uit 2 delen:
-

-

Tombola: Elke week zullen er 4 sportclubs bij loting worden getrokken uit alle geldige unieke
codes die werden ingevoerd. Deze 4 clubs krijgen de wekelijkse prijzen toebedeeld.
De winnende inzendingen van de unieke codes zullen 1 maal per week geloot worden door een
automatisch tombolasysteem op maandag 14u op basis van alle unieke codes die zijn ingegeven
van de afgelopen 7 dagen, uiterlijk tot zondag 23u59.
Wedstrijd ranking: Na afloop van de actie zullen de 100 sportclubs die de meeste codes hebben
verzameld tot winnaars worden uitgeroepen en een hoofdprijs in de wacht slepen.

OPGELET! Elke sportclub kan gedurende de hele actie slechts één keer in het luik tombola en/of één
keer in het luik Wedstrijd winnen.

2. Hoe oud moet ik zijn om deel te nemen aan deze actie?
Om deel te nemen aan deze actie, moet je 14 jaar of ouder zijn.

3. Ik kan mijn club niet vinden in de lijst, wat moet ik doen?
Je kan jouw club zelf toevoegen indien je ze niet in de lijst ziet staan.

4. Welke producten nemen deel aan deze promotie?
AQUARIUS-blikjes van 330 ml
AQUARIUS PET-flessen van 330 ml
AQUARIUS PET-flessen van 500 ml
Bij deze verpakkingen vind je onder het dopje (pet-verpakkingen) of aan de achterzijde van het lipje
(blik) een unieke code bestaande uit 10 cijfers en letters die je op www.aquarius.be invoert en je
deelneemt aan deze tombola. Volgende letters gebruiken we nooit in codes: A, E, I, O en U. Als je dus
een letter O ingeeft zal het platform dit als het cijfer 0 interpreteren, zelfde voor de letter I die
geïnterpreteerd zal worden als het cijfer 1.
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5. Wanneer kan ik deelnemen aan deze promotie?
De promotie start op 10 september 2018 en dit tot en met 20 januari 2019.

6. Hoe kan ik deelnemen?
Om geldig deel te nemen aan deze wedstrijd, moet de deelnemer naar de website www.aquarius.be
surfen, de vermelde procedure volgen en de algemene voorwaarden van de actie aanvaarden. De
deelnemer kan vervolgens uit de 1.000 voorgestelde sportclubs kiezen voor welke sportclub hij wil
deelnemen. Nadat hij zijn unieke code heeft ingevoerd, zal deze worden toegekend aan de door de
deelnemer gekozen sportclub.

7. Waarom moet ik me aanmelden om mee te doen aan de winactie?
Daar zijn verschillende redenen voor. De voornaamste reden is dat we contact met je moeten kunnen
opnemen als je gewonnen hebt en je een e-mail moeten kunnen sturen met alle informatie die je nodig
hebt om een prijs te kiezen. We moeten ook controleren of je oud genoeg bent om deel te kunnen nemen
aan deze winactie. Ten tweede moeten wij ook zeker zijn dat je woont in het land waar de campagne
loopt. De belangrijkste voorwaarden voor deelname zijn tevens ook terug te vinden in de
actievoorwaarden.

8. Welke prijzen kan je winnen?
Wekelijkse prijzen
Weeks

1

2

3

4

1

Zak met ballen (voetbal,
basketbal, volleybal enz.)

Sporttassen (10 personen)

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Tafelvoetbalspellen

2

Set van sportmateriaal

25 tickets voor het Euro Space
Center

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal

3

Sporttassen (10 personen)

10 VIP-tickets voor KAA Gent 28/09/2018

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal

4

Compressor voor ballen

Sporttassen (10 personen)

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Tafelvoetbalspellen

5

Set van sportmateriaal

Pingpongtafel

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal

6

Sporttassen (10 personen)

10 VIP-tickets voor RSC Anderlecht 30/10/2018

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal
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7

Hockeyworkshop voor 15
personen met Charlotte De
Vos (ex-kapitein van de
nationale ploeg) – okt 2018

Sporttassen (10 personen)

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Set van sportmateriaal

8

Pingpongtafel

Compressor voor ballen

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Zak met ballen (voetbal,
basketbal, volleybal enz.)

9

Bezoek van 2 leden van de
nationale hockeyploeg aan
de club

Sporttassen (10 personen)

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal

10

Zak met ballen (voetbal,
basketbal, volleybal enz.)

Compressor voor ballen

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Set van sportmateriaal

11

Sporttassen (10 personen)

Zak met ballen (voetbal, basketbal,
volleybal enz.)

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal

12

Wielerworkshop voor 15
personen met Johan
Museeuw - nov 2018

Pingpongtafel

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Tafelvoetbalspellen

13

Zak met ballen (voetbal,
basketbal, volleybal enz.)

Sporttassen (10 personen)

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal

14

25 tickets voor het Euro
Space Center

Set van sportmateriaal

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal

15

Pingpongtafel

Sporttassen (10 personen)

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Tafelvoetbalspellen

16

Compressor voor ballen

25 tickets voor het Euro Space
Center

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal

17

Hockeyworkshop voor 15
personen met Charlotte De
Vos (ex-kapitein van de
nationale ploeg) – jan 2019

Sporttassen (10 personen)

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Tafelvoetbalspellen

18

Pingpongtafel

Sporttassen (10 personen)

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal

19

Wielerworkshop voor 15
personen met Johan
Museeuw - jan 2019

25 tickets voor het Euro Space
Center

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Aankoop bon ter waarde van
500 euro voor
sportmateriaal

20

Sporttassen (10 personen)

Zak met ballen (voetbal, basketbal,
volleybal enz.)

Aquarius-producten (15
flessen van 50 cl)

Compressor voor ballen
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Coca-Cola behoudt zich het recht voor om de hierboven vermelde prijzen te vervangen door prijzen van
een vergelijkbare waarde.

9. Hoe worden de wekelijkse prijzen toegekend?
Elke week zullen er 4 sportclubs bij loting worden getrokken uit alle geldige unieke codes die werden
ingevoerd. De winnende inzendingen van de unieke codes zullen 1 maal per week geloot worden door
een automatisch tombolasysteem op maandag 14u op basis van alle unieke codes die zijn ingegeven van
de afgelopen 7 dagen, uiterlijk tot zondag 23u59.

10. Wat zijn de hoofdprijzen?
Van de eerste tot de
laatste plaats

Prijs

1

Parijs-Roubaix: Totaalervaring van 3 dagen (vrijdag 12/04/2019-zondag 14/04/2019) met
inbegrip van vervoer en overnachting in een 3-sterrenhotel in de omgeving van Kortrijk
(7 personen) inclusief maaltijden en dranken:
- Op vrijdag training met de teamleden op het parcours;
- Meet & Greet met de ploeg;
- Maaltijd met de ploeg;
- T-shirts met handtekeningen van de hele Quick Step-ploeg (aantal: 7)

2

Grote prijs Rode Duivels (10 personen):
- Gratis tickets voor een wedstrijd van de Rode Duivels (aantal: 15) tussen maart en
oktober 2019;
- T-shirts met handtekeningen van alle Rode Duivels (aantal: 10);
- Een training van de Rode Duivels bijwonen en zelf een training krijgen van de coach van
de ploeg

3 tot 4

Renovatie van uw sportclub ter waarde van ongeveer 5.000 euro

5 tot 28

Aankoop bon ter waarde van 500 euro voor sportmateriaal in een gespecialiseerde
winkel

29 tot 30

Hockeyworkshop voor 15 personen met Charlotte De Vos (ex-kapitein van de nationale
ploeg) – tussen sep en nov 2019

31 tot 32

Wielerworkshop voor 15 personen met Johan Museeuw – tussen sep en nov 2019

33

1 dagje training met een coach van het Quick Step-team + maaltijd in februari 2019 van
10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag voor 10 personen

34 tot 35

Een training van de Rode Duivels bijwonen en zelf een training krijgen van de coach van
de ploeg
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36

Test in de Bakala Academy, zoals alle kampioenen; leg een sportvaardigheidstest af en
ontvang een beoordeling van je niveau

37 tot 46

Tafelvoetbalspellen

47 tot 51

Pingpongtafel

52 tot 59

Sporttassen (10 personen)

60 tot 68

Set van sportmateriaal

69 tot 75

Compressor voor ballen

76 tot 82

Zak met ballen (voetbal, basketbal, volleybal enz.)

83 tot 84

Gratis tickets voor een wedstrijd van de Rode Duivels (aantal: 15)

85

Ontmoeting met de Belgische piloten van de MotoGP en een ritje met hen (op 1 mei
2019, voor 12 personen)

86 tot 87

10 VIP-tickets om een training en de Superbiker-motorraces in Mettet bij te wonen, met
diner en drank, in 2019

88 tot 89

15 tickets voor een wedstrijd van RSC Anderlecht met inbegrip van een Meet & Greet
met 3 leden van de ploeg – 22/02/2019 en 08/03/2019

90 tot 91

15 tickets voor een wedstrijd van KRC Genk met inbegrip van een Meet & Greet met de
leden van de ploeg – 01/02/2019 en 01/03/2019

92 tot 93

15 tickets voor een wedstrijd van de nationale hockeyploeg met inbegrip van een Meet &
Greet met de leden van de ploeg – 09/02/2019 en 17/02/2019

94 tot 95

15 tickets voor een wedstrijd van Standard Luik – 15/02/2019 en 15/03/2019

96 tot 97

T-shirts met handtekeningen van alle Rode Duivels (aantal: 25)

98 tot 100

T-shirts met handtekeningen van de hele Quick Step-ploeg (aantal: 15)

11. Hoe worden de hoofdprijzen toegekend?
Na afloop van de actie zullen de 100 sportclubs met de meeste codes tot winnaars worden uitgeroepen
en een prijs in de wacht slepen. Voor de eerste 4 winnaars geldt het volgende: de eerste winnaar heeft
de keuze uit de 4 eerste prijzen; de 2e winnaar uit de 3 overblijvende eerste prijzen; de 3e winnaar uit
de 2 overige eerste prijzen en de 4e winnaar krijgt de overblijvende 4e prijs. De eerste, tweede en derde
winnaar moeten de keuze van hun prijs bevestigen binnen de 2 weken na ontvangst van de e-mail
waarin ze tot winnaar werden uitgeroepen. Vanaf plaats 5 zijn de prijzen vast.

12. Hoe weet ik dat mijn sportclub gewonnen heeft?
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De winnende sportclubs worden gecontacteerd en geafficheerd op de website, mits hun goedkeuring.

13. Wat doe ik als mijn unieke code niet werkt?
Dubbelcheck nog even of het wel degelijk om een actieverpakking gaat. Dit wil zeggen: vermelding van
‘Collect codes & WIN’ op het blik of PET-fles. Check ook of je effectief de unieke code bestaande uit 10
cijfers/letters geprobeerd hebt in te voeren op www.aquarius.be. Hou er ook rekening mee dat de codes
hoofdlettergevoelig zijn. Volgende letters gebruiken we nooit in onze unieke codes: A, E, I, O en U. Als je
dus een letter O ingeeft zal het platform dit als het cijfer 0 interpreteren, zelfde voor de letter I die
geïnterpreteerd zal worden als het cijfer 1.
Wanneer je twee keer na elkaar een ongeldige unieke code ingeeft binnen 1 minuut, wacht je best even
voor je opnieuw probeert aangezien je tijdelijk geblokkeerd wordt. Als het je niet lukt om de code in te
voeren, neem dan even contact op met het Consumer Interaction Center van Coca-Cola met vermelding
van de AQUARIUS Sportclub actie en jouw code.

14. Kan de sportclub de prijzen ruilen voor een andere prijs wanneer ze gewonnen
hebben?
Neen. De toegewezen prijzen aan de sportclubs zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden
worden overgedragen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen
geld.

15. Kan mijn favoriete sportclub meerdere prijzen winnen?
Elke sportclub kan gedurende de hele actie slechts één keer in het luik tombola en/of één keer in het
luik Wedstrijd winnen.

16. Hoeveel codes kan ik ingeven ten voordele van mijn favoriete sportclub?
De deelnemer kan zo vaak spelen als hij wil. Bij elke deelname moet de deelnemer een nieuwe unieke
code invoeren. Een unieke code kan maar één enkele keer gebruikt worden.

17. Ik woon niet in het land waar deze campagne loopt. Kan ik toch meedoen aan de
winactie?
In de actievoorwaarden staat dat de sportclub in België gevestigd moet zijn. Iedereen, ook buiten de
landsgrenzen kan echter codes ingeven voor deze club.

18. Wat als ik geen e-mail heb ontvangen om mijn club te registeren?
Controleer de ongewenste e-mail van het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. Neem contact op
met het Consumer Interaction Center van Coca-Cola als je de mail niet kunt vinden.

19. Ik wil graag deze actie delen op de pagina van mijn sportclub, mag dit?
Natuurlijk mag dat! Wij hebben hiervoor zelfs speciaal promotiemateriaal op de site voorzien. Je kan op
www.aquarius.be onderaan de pagina een knop vinden om promotiemateriaal voor jouw club te
downloaden.
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Klantenservice
1. Wat is de klachtenprocedure?
Neem contact op met het Consumer Interaction Center van Coca-Cola.

2. Ik heb een vraag die hier nog niet is beantwoord. Wat moet ik doen?
Neem een kijkje in de actievoorwaarden. Wordt je vraag hier niet beantwoord? Neem dan contact op
met het Consumer Interaction Center van Coca-Cola.

3. Waar kan ik de actievoorwaarden vinden?
Je kunt de actievoorwaarden op de actiewebsite vinden.

Social Media Tips
Als geregistreerd club, wat kan je op de sociale media doen om je clubleden aan te sporen codes in te
geven?
o
o
o
o
o
o
o

Leg uit wat je leden moeten doen.
Maak een how-to video of -afbeelding en deel het op Facebook en/of Instagram.
Vermeld de Aquarius account in elke post.
Post content en hou de resultaten in de gaten.
Gebruik media zoals Whatsapp of FB Messenger om je club pagina op aquarius.be te
promoten.
Volg Aquarius op Facebook om up-to-date te blijven.
Deel je goede resultaten!
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